
 

 
  .وأصحابه األبرار السالم عليه  وقّمة التضحية والفداء اإلمام الحسنيإىل سيد الشهداء

  .الذين بذلوا مهجهم من أجل الدين والحرية والكرامة، إىل جميع أحرار العامل
 عرفها وصارعوا أعتى دكتاتورية، الذين وقفوا بوجه الظلم، إىل جميع شهداء العراق

، واسرتخصوا الدماء من أجل الدفاع عن القيم واألعراض والحرمات، التاريخ الحديث
  .وتحرير إرادة أبناءه املرتهنة، وإنقاذ الشعب العراقي من طغمة البعث البغيضة

واألبناء اليتامى من ، والزوجات املفجوعات، اىلواألمهات الثك،  جميع اآلباء الصابرينإىل
الظلم والكبت والحرمان من قبل أزالم النظام أرس الشهداء الذين تعرضوا ألقىس أنواع 

  .يزالون يعانون اإلهامل وال ،الصدامي 
  .إىل كل هؤالء نهدي هذا الجهد املتواضع سائلني هللا القبول
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إال أنه يبقى النواة ، وما آلت به السياسة أو آل إليها، مهام قيل أو يقال عن فيلق بدر

 حرّك ضامئر نخبة ا ودينيا اجتامعياوجود، يايس الحديثالتي أمثرت لتاريخ العراق الس
ضد طاغية متفرعن سام ، خرّية من أبناء العراق للدفاع عن وطنهم ودينهم وكرامتهم

  . هذا البلد وأهله كل ألوان التعسف والظلم واالضطهاد
وقد يتنكب آخرون ، قد ينحرف نفر عن الجادة البيضاء التي انتهجوها يف بداياتهم، نعم

، ولكن مجاهديه األوائل الذين قىض اآلالف منهم شهداء يف طريق ذات الشوكة، الطريق
سيبقون هم وأبناؤهم وأحفادهم ، وعبّدوا بدمائهم طريق الغضب والثورة ضد النظام

وترسيخ القيم التي ضحوا ،  ساطعة يف سامء العراق للسري به إىل التحرير الكاملارموز 
ورغم انجرار العديد من أبناء بدر إىل . حب الطويلمن أجلها يف هذا الطريق الال 

 هللا ىإال أن النخبة التي اصطف، وانسياق بعضهم إىل مخططاتها ودهاليزها، السياسة
، التي أريقت عىل مذبح اإلسالم العظيم، منهم ستبقى وفيّة لتلك الدماء الطاهرة

مهام لبسوا أو أُلبسوا ، وستبقى رافعة لواء التحرير والثورة عىل جميع طواغيت األرض
  .  أخرىاوقد تبتعد عنه أحيان، امن شعارات قد تقرتب من الدين حين

التي ، أما مسألة الدين هذه فإنها ستبقى أقوى من كل الشعارات الوطنية والقومية
،  عىل أساس الدين وقيم الدينألن بدر يف أساسه مل يتشّكل إال، رفعت ومازالت ترفع

فكان من بينهم ، صفوفه العديد من أبناء الوطن العريب الكبريودليل ذلك أنه ضم يف 
وقد ، اللبناين واملرصي والجزائري والسوري والحجازي والبحريني والتونيس وغريهم
وإن ، عّمدوا صدقهم يف االنتامء للدين أن استشهد العديد من أبناء هذه الهويات

اء الوطنية والقومية طمسها قبورهم ستبقى شاهدة عىل هذه الحقيقة التي يحاول أدعي
 معه كان من بينهم العديد من إخواننا أبناء ارث من ذلك وتساوقأڪو . أو التكتم عليها

 عىل كل من يحاول ا صارخاوكانوا عنوان، الذين بذلوا مهجهم يف سبيل هذا الدين، السّنة
ن بل مازال بعضهم ولحد كتابة هذه السطور مم، ا أو طائفياتضعيف العراق مذهبي

  . يفتخر بهذا االنتامء البدري األصيل
وأنهم قادوا مسرية هذا ، صحيح أن العمود الفقري ألبناء بدر هم من أبناء العراق

وإنهم ما انتموا إليه وشاركوا يف ، الوجود عىل امتداد عقود املواجهة ضد طاغية بغداد
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وأن قلوبهم ، للئيمإال من أجل وطنهم العزيز العراق وإنقاذه من ذلك الطاغية ا، معاركه
وأن ، إال أن الدين كان عنوان هذا الحب،  لكل ذرة تراب يف العراقاكانت تنبض حب

عشق هللا تعاىل وحب االقرتاب منه دفعهم لتتويج هذا الحب بكل معاين التجرد عن 
  . القومية وحتى باسم الدين باسم الوطن وباالتي يرفعها البعض تنطع، الشعارات الزائفة

وجدوا أنفسهم تحت ، بدر يف أساس تشكيله هو نخبة من خرية أبناء العراقإن ، نعم
وهو تحرير بلدهم من عصابة ظاملة رشّدتهم ، مسؤولية رشعية أو تكليف رشعي

وزّجت بشبابهم وعلامئهم ، وحتى نسائهم، وقتلت خرية رجالهم، وأبعدتهم عن وطنهم
ني إال خيارين إما االستسالم فلم يكن أمام البدري، يف طوامري السجون واملعتقالت
أو ، تفاء بالتفرج والدعاء كام فعل الكثريونڪواال، واالنسحاب أمام سيف الطاغية

 عن املستضعفني من الرجال والنساء االتصدي واملواجهة وخوض غامر الحرب دفاع
  . والولدان يف عراق عيل والحسني

حيث ، املعارضة العراقيةوهكذا كانوا يف قلب ، هكذا إذن دخل البدريون املواجهة
  . وجدوا أنفسهم بني خيارين بني الِسلّة والذلة وهيهات ألبناء الحسني الذلة

فإن الثوار واملجاهدين يُذبحون ، وكام يُذبح أصحاب األقالم الحرة بسيوف كلامتهم
فام بالك إذا كانت تلك الشعارات بندقية يف وجه صدام يوم كان العامل كله ، بشعاراتهم

بإنهاء حكمه ، مجرد التفكري، يجرءون حتى عىل التفكري ال ويوم كان الكثريون، معه
  . األسود البغيض

باقر يوم قال ملدير الربنامج التلفزيوين العراقي يف عّز أيام أبورحم هللا املجاهد الخالد 
 وبالحرف الواحد إن البدريني قد، م١/١١/١٩٨٥الطاغية بعد إلقاء القبض عليه بتاريخ

  . عون إسقاط نظام صدام ولكنهم بعملياتهم قد يزعزعونهيستطيال 
، وانتهت معارك بدر وأغلقت ملفات مالحم البطولة، وسقط فعال، لقد تزعزع النظام

، وبقي التاريخ نعم تاريخ العراق السيايس الحديث يسّجل ألبناء بدر مواقف خالدة
مل ، قيم مستباحه عن وطن منتهك وشعب مذبوح و ادفاع، خاضوها بأرواحهم ودمائهم

وقبلهام ، وهذا الشعب املذبوح، يكن هدف البدريني إال االنتصار لهذا الوطن الجريح
  . لهذا الدين املضيّع

وليفتخر الباقون منهم ملا ، فرحم هللا شهداء بدر وقرّت عيون أبنائهم مبا فعله آباؤهم
  . ّح رجال املواقفبعد أن ش، أنجزه أولئك األوائل من مواقف شّحت فيها مواقف الرجال

 مختار األسدي )١٠٥:التوبة( ﴾َوالُْمْؤِمُنونَ  َورَُسولُهُ  َعَملَُكمْ  هللاُ  فََسرَيَى اْعَملُوا َوقُلِ ﴿
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 من مل يشكر املخلوق مل يشكر الخالق
 أعظم كاوهل هن،  بهماألمم الحية والواعية هي التي تُحيي وتخلّد عظامئها وتفتخر

وسلكوا طريق ذات الشوكة ، ممن قّدموا أرواحهم رخيصة يف سبيل دينهم ووطنهم؟
وبذلوا أرواحهم يف سبيل هللا والوطن ليحيى ، ليعيش أبناء أمتهم بأمان وطأمنينة

  . اآلخرون
 وا ِيف َسِبيِل هللاِ َوال تَْحَسنَبَّ الَِّذيَن قُِتلُ ﴿الذين يعرب عنهم القرآن الكريم باألحياء الشهداء 

وَن ِبالَِّذيَن لَْم  بَْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن فَرِِحنَي مِبَا آتَاُهُم هللاُ اأَْمَوات  ِمْن فَْضلِِه َويَْستَبِْرشُ
وَن ِبنِ   ْعَمٍة ِمَن هللاِ يَلَْحُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعلَيِْهْم َوال ُهْم يَْحزَنُوَن يَْستَْبِرشُ

ألنهم يعيشون يف وجدان ، )١٧١-١٦٩ آل عمران( ﴾يُِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمِننيَ  ال َوفَْضٍل َوأَنَّ هللاَ 
 والشهادة منزلة رفيعة يختار هللا لها …يوقضون بدمهم األجيال، شعوبهم وضامئرهم

واعترب . ﴾ه برفوق كل ذي بٍر ِبر حتى يُقتل املرء يف سبيل هللا فليس فوق﴿من يشاء 
ومن يصرب ويقاوم يف سبيل هللا حتى يُراق دمه ، ا رفيعاالشهادة مقام) ١(الشيخ املفيد

ففي تلك املواقف التي يحجم عنها الرجال ويشح فيها . ء هللايصبح يوم القيامة من أمنا
تلك املواقف التي يقّدم فيها اإلنسان أعز ما لديه ، ويخاف من هولها األبطال، املخلصون

رب وغاية أسمى وهو نرصة دين هللا ونيل أڪمن أجل هدف ، ويرتك كل أحالمه وآماله
  .  عن املستضعفني من عباده الذين أذاقهم الظاملون الذل والهوانارضاه ودفاع

من هنا نهض البدريون حاملني هم اإلسالم املنتهك يف العراق وشعبه املظلوم املذبوح 
ن العطاء الكبري الذي ليس له نظري والتضحيات ومن أجل ذلك كا، وكرامته املضيّعة

وقصص االستشهاد التي تجلت فيها ، فكانت املعارك الدامية واملالحم البطولية، الجسام
تجد فيها املجاهدون يتلذذون باملوت ويستأنسون به دون . معاين اإليثار والتضحية

حسن الرتكامين أبو الخري الالمي و أبو حسني الجعفري و أبو هكذا كان . مبادئهم ودينهم
  . هكذا كان البدريون عند لقائهم العدو، ظاهر العباديأبو و 

                                              
 . رضوان هللا تعاىل عليهاملفيد للشيخ قاالتامل أوائل )١
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، كانوا يعّدون تلك اللحظات هي الحياة ويحسبون تلك الثواين والدقائق امتحان
 إىل ا لحظات تفك قيود الحياة فينطلقوا أحرار …يجتازوها لتتفتح لهم أبواب الجنان

  . وق البيانلريوا من النعيم ما هو ف، عامل اآلخرة
بيننا  فيام مىض ولنئ حيل. اللهم وفقنا ملعرفة حق الشهداء وارزقنا الشهادة يف سبيلك

تنفعهم  ال وبني ما نريد من إقامة املجالس وعقد االحتفاالت إلحياء ذكرى الشهداء والتي
عواطف الحب للدين والوطن ، ألنها تحيي فينا العواطف املقدسة، وإمنا تنفعنا

ل بني قلوبنا وبني إحياء اڪتحول املعاناة واملش ال سبيلهام ويجب أنوالتضحية يف 
 أعىل  لنا ومثالاويكونون منار ، ايجب أن تعمر قلوبنا بسرية الشهداء دامئ. ذكراهم

ومازالوا ، ولكن ولألسف الشديد الزال الشهداء مجهولني. الفتداء الدين بأعز يشء لديهم
ومتر بالحديث ، عالمنا التي تسعى إليهم بحذر عىل وسائل إ اوأسف، مضطهدين إىل اآلن

  . عنهم مرور الكرام
سواء بالكلمة ، وهنا نود أن نشكر كل من ساهم معنا يف إصدار هذا الجهد املتواضع

  . الطيبة أو بالتشجيع أو باملعلومة والوثيقة والصورة أو بالعمل
  . ورفاق درب الشهداء، ونخص بالذكر أرس الشهداء الكرام

السيد عباس و  زيد السلطاينأبو محسن الديراوي ومختار األسدي و ، ر اإلخوةكام نشك
راجني من أرس الشهداء الكرام وأصدقائهم أن يتفضلوا علينا بتزويدنا مبا لديهم ، األعرجي

وكل ما من شأنه أن يجعل الكتابة ، صور ووصايا ووثائقو عن الشهداء من معلومات 
  .  صورةتخرج للقارئ الكريم بأفضل وجه وأتم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ
 Atheer_Salem2000yahoo. com   : بإمكانكم مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين

   للمقاومة االسالمية يف العراقاملركز الوثائقي
  م٢٠٠٣م اىل ١٩٧٩من عام 



 ___١١______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

  
 أود أن أبنّي مجموعة من املالحظات التي - عزيزي القارئ-قبل أن تقرأ هذا الكتاب 

ستؤدي بك إىل فهم ما يحتويه وعن ماذا يتحدث؟ وسأورد هذه املالحظات متسلسلة 
 :وهذه املالحظات هي،  ملرادها حقيقييك نصل إىل نتيجة تعطينا فهام

من خلق اإلنسان؟ وهل ُخلق ليك يعيش أم ليك ميوت؟ وإذا عاش فام ما هو الهدف . ١
  هدف آخر؟كال ويرشب وينام أم هنأڪهو الهدف من ذلك؟هل يعيش ليك ي

 :الجواب لكل هذه األسئلة نجده يف محكم كتاب هللا العزيز حيث يقول
  . )٥٦:الذاريات( ﴾لَِيْعُبُدونِ  إِالَّ  َواْألِنَْس  الِْجنَّ  َخلَْقُت  َوَما﴿

، )إال ليعبدون(يف مجموعة من التفاسري التي ترشح آيات القران تقول أن الكلمة 
وإذا ما عرفوا الخالق فسيعرفون معنى ، )أي ليعرف الناس خالقهم( معناها ليعرفونني

  . الحياة من هدف الخلق وما هو دورهم يف هذه الحياة
 : الجوابفيأيت )ت؟اإلنسان ليعيش أم ليمو ُخلق  هل( ثم يأيت السؤال التايل

َا َخلَْقنَ  أَفََحِسبْتُمْ ﴿   . )١١٥:املؤمنون (﴾تُرَْجُعونَ  ال إِلَْيَنا َوأَنَُّكمْ  اْم َعبَثاڪُ أمَنَّ
املسالك و ذلك باتخاذ السبل ،  هدف من الخلق البد لإلنسان أن يصل إليهكاإذن هن

  . التي ستوصله إليه
؟ يف رسعة  وكامادف؟ هل تختلف نوعما هي السبل الكفيلة بإيصال اإلنسان إىل اله. ٢

  أو عدم الوصول؟االوصول أو الوصول متأخر 
 من ٣كام يف اآلية ، رث من موضع يف كتاب هللا العزيزأڪ يف ا بّيناويأتينا الجواب واضح

ا شَ ﴿، اإلنسانسورة  ِبيَل إِمَّ ا كَُفور ار اڪِ إِنَّا َهَديَْناُه السَّ   . ﴾ا َوإِمَّ
كام هو واضح يف اآلية ،  يختار بعد ما تبنّي له السبيلإذن يبقى عىل اإلنسان أن

ألن النتائج ستختلف ، وهذا االختيار يجب أن يكون عن عقل ودراية ووضوح، املذكورة
يَْوَم تََرى الُْمْؤِمِننَي ﴿: حيث يقول الباري تعاىل، باختالف السبل واملسالك املتبعة

ُم الْيَْوَم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اڪُ يِْديِهْم َوِبأمَْيَانِِهْم بُْرشَ َوالُْمْؤِمَناِت يَْسَعى نُورُُهْم بنَْيَ أَ 
  )١٢:الحديد( ﴾اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
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 هل يختار العذاب ؟تُرى ماذا سيختار اإلنسان صاحب العقل القويم والقلب السليم 
نستطيع أن نتحمل  ال الجنان؟ يف الوقت الذي نعلم فيه أنناواألمل ويرتك السعادة و 

 ونحن، ا دامئا مهينا شديدافكيف لنا أن نتحمل عذاب، عذاب الحياة املؤقت ومشكالتها
يتناسب والعقل السليم والتفكري  ال منلك القدرة عىل مقاومته يف حال سلكنا سبيالال 

 الصحيح؟
عاشوا يف هذه الحياة التي نعيشها ،  الخاتم من آدم إىلالسالم عليهمإن جميع األنبياء 

وكذلك عّمروها باإلميان ودعوة اإلنسان إىل ، رث مام نعّمر نحنأڪاليوم وعّمروا فيها 
كام أن جميع الطغاة والفراعنة .  بيّنةاثم رحلوا عنها وماتوا وتركوا لنا آثار ، الحق

عاشوا يف هذه الحياة ، اع الدنياوالجبابرة الذين أرادوا السيادة والهيمنة والسلطان واملت
 وخّربوها ثم أهلكوا اوعاثوا يف األرض فساد، رث مام يعمر إنساننا اليومأڪوعّمروا فيها 

  . العصاةو وهكذا باقي الطغاة ، وماتوا وصاروا عربة ألويل األلباب
 :كل ذلك يحّدثنا عنه القرآن الكريم بأجمل صورة حني يقول تعاىل

َا تَُوفَّْوَن أُُجوَركُْم يَْوَم الِْقَياَمِة فََمْن زُْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل كُلُّ نَْفٍس َذائِقَ ﴿ ُة الَْمْوِت َوإمِنَّ
نْيَا إِالَّ َمتَاُع الُْغُرورِ    . )١٨٥:آل عمران( ﴾الَْجنََّة فََقْد فَاَز َوَما الَْحيَاُة الدُّ

نا أن كل إنسان البد وأن ميوت وإذا ما عرف، وهكذا يتحّدد مصري اإلنسان عىل اختياره
أفليس األجدر بنا أن نتبنّي بوضوح طريقنا قبل ، ويغادر هذه الحياة الدنيا إىل عامل آخر

، أن نصل إىل نهايته؟ وإذا كانت نتيجة الحياة أن كل إنسان ميوت مهام تعددت األسباب
 : ما قالاكام يف قول الشاعر وحسن

 ت األسباب واملوت واحدتعدد    ومن مل ميت بالسيف مات بغريه
حتى نصل إىل ، أال يكفي ذلك يف أن يكون عربة لنا يف املوعظة وسلوك أحسن السبل

  . أحسن النتائج
الذي يتحدث عن ثلة من الناس ،  من محتوى هذه الكتابا فشيئاأعتقد أننا اقرتبنا شيئ

، درب لآلخرينواحرتقوا ليضيئوا ال، عاشوا يف هذه الحياة الدنيا وضحوا بكل ما ميلكون
يستنري بها من يشاء من الذين اختاروا سبيل ، وصاروا شعلة وّضاءة عىل مر التاريخ

املؤمنني عيل بن أيب ولئك الذين يصك أسامعهم قول أمري أ ، كالنجاة عىل سبيل الهال
م مثن إال الجنة فال تبيعوها اعلموا أنه ليس ألنفسك﴿ حيث يقول، السالم عليه طالب

  . ﴾بهاإال 
 : الكريم بأجمل الصور هللا يف محكم كتابهيصفهم الشهداء الذين كأولئ
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 بَْل أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم يُْرزَقُوَن فَرِِحنَي مِبَا ا أَْمَواتَوال تَْحَسنَبَّ الَِّذيَن قُِتلُوا ِيف َسِبيِل هللاِ ﴿
وَن ِبالَِّذيَن لَْم يَلْحَ آتَاُهُم هللاُ  ُقوا ِبِهْم ِمْن َخلِْفِهْم أَالَّ َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال  ِمْن فَْضلِِه َويَْستَْبِرشُ

وَن ِبِنْعَمٍة ِمَن هللاِ  آل ( ﴾يُِضيُع أَْجَر الُْمْؤِمِننيَ  ال  َوفَْضٍل َوأَنَّ هللاَ ُهْم يَْحزَنُوَن يَْستَْبِرشُ
  . )١٧١-١٦٩:عمران

يات لكل من وهو واضح بنّي كام ورد يف اآل ، يحتاج إىل رشح ال وأعتقد أن هذا التفصيل
  . كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

فها هو القرآن ، ورب قائل يقول وأين هم الشهداء اآلن بعد ما ضحوا بأعز ما ميلكون
َهَداُء ِعْنَد َربِِّهْم لَُهْم ﴿ يجيب عىل هذا السؤال ويا له من جواب حينام يقول َوالشُّ

   .)١٩من اآلية: الحديد( ﴾أَْجرُُهْم َونُورُُهمْ 
فكام احرتقوا يف الحياة ، ولهم نورهم، نعم الشهداء عند ربهم األعىل يعطيهم أجرهم

ننىس قول الرسول  ال وهنا،  من أجرهم ومنزلتهم العليااوأناروا الظلامت أعطاهم هللا نور 
الشهداء أمراء (  وهو يقول عن هؤالء ومرتبتهم العاليةوسلم وآله عليه هللا صىل الكريم محمد

 ليبنّي لنا أن األمري هو الذي يضحي بنفسه وماله وراحته وحياته من أجل )ةأهل الجنّ 
، ويوضح لهم معامل الطريق بتضحيته وليس األمري من يتسلط عىل رقاب الناس، اآلخرين

  . منحهم الحياةو ويسلب أرواحهم وينهب أموالهم ويذبح بني آدم الذين كرّمهم هللا 
 ولفسح املجال لك يف الدخول –يها القارئ العزيز  أ –نطيل املقام عندك  ال ومن أجل أن

وبيان مكانة هؤالء الشهداء عند ، البد لكلمة خامته لهذا الحديث، إىل عامل الشهداء
 َوالرَُّسوَل فَأُولَِئَك َمَع َوَمْن يُِطعِ هللاَ ﴿ ربهم نتبيّنها من قول هللا تعاىل من كتابه الكريم

الِِحنَي َوَحُسَن أُولَِئَك رَِفيق َعلَيْهِ الَِّذيَن أَنَْعَم هللاُ  َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ  ﴾اْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ
  . )٦٩:النساء(

حيث تأيت مرتبة ، وهذه هي مكانتهم حينام يبنّي الباري تعاىل مراتب الذين أنعم عليهم
  الَْفْضُل ِمَن هللاِ َذلَِك ﴿ لهم وملن سلك طريقهم افهنيئ، الشهداء بعد النبيني والصديقني

  )٧٠من اآلية: النساء( ) َعِليامهللِ وَكََفى ِبا
    هلل رب العاملنيوالحمد 

  محسن الديراوي
٣/٤/٢٠٠٩  
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ّ
 ّ    

   ــــــــــــــــــــرحيم دلّو أبو ـــــــــ١ـــــــــــ
قضاء خانقني  — محافظة دياىلولد يف 

يف منطقة باب سكن مع أرسته . م١٩١٠عام
منذ نعومة أظفاره بالتزامه ُعرف . الشيخ

 بتعاليم الدين الحنيف
  

 لكفاءته دايات تشكيله واختري كأحسن عسكريم إىل الجيش العراقي يف بضان
 إال أنه رفض ذلك وعاد إىل انجلرتا ُعرض عليه البقاء يف حيثوأرسل إىل لندن ، وانضباطه

  . العراق
كغريه من الذين طالتهم أيادي البعث األثيمة بجرمية ، هيةر إىل إيران بحجج واُهجّ 

،  ومن أفضل أفراد الجيشاومل مينعهم كونه عراقيّ ، ا وعدوانالتسفري القرسي ظلام
رحيم يف دار املهجر حتى جاءه خرب أبو بقي . واعتقلت أرسته وبقيت رهينة السجون

هن معتقالت البعث وزنزاناته  ر يزالون ال كانوان فو أما الباق، استشهاد اثنني من أبنائه
  . املظلمة

رب مجاهد عرفته تلك القوات وُعرف بينهم بنشاطه أڪك) ٢(التحق بقوات الشهيد الصدر
بهندامه املكوي ، فكان أول من يحرض ساحة العرض الصباحي، وحيويته وحركته الدؤوبة

  . املرتب فهو عسكري من الطراز األول
كم حاولت أن أسبقه للحضور إىل ( —  الساملأبوأثري — الحافظ عزيزعبديقول عنه 

فكلام خرجت ، ولكن دون جدوى، ساحة العرض الصباحي يف معسكر الشهيد الصدر
 بقامته املمشوقة ينتظر الشباب حتى يجتمعوا ليك تبدأ الهرولة اوجدته شاخص

  . )الصباحية والتامرين السويدية

                                              
 . الجناح العسكري لحزب الدعوة اإلسالمية يف املهجر )٢
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فكان من الرّواد الذين فتحوا ، بقي مع قوات الشهيد الصدر إىل أن تشكلت قوات بدر
فكان كام عهده ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخوالتي رشعت ب، )٣(باب التسجيل ضمن الدورة األوىل

وروحية الشباب الطافحة ، املجاهدون بتلك املعنوية العالية والصالبة والجدية يف العمل
، ق لتلك الدورة يف التدريب الشاكافال غرابة أن يكون من السبّاقني يف االشرت ، عىل وجهه

  . ونال إعجاب الكثريين لنشاطه وصربه وتحمله
، اربهم سنأڪاشرتك مع إخوته املجاهدين يف الواجب األول وكان ، بعد انتهاء التدريبات

وينظرون نظرة اعتزاز ، وكانوا يرون فيه عامر بن يارس وحبيب بن مظاهر األسدي
فهو ، م واإلرصار عىل مواصلة الطريقوافتخار لتلك الشيبة الكرمية التي تبعث فيهم العز 

ولو أراد الجلوس والدعة ، حركة دائبة يف ذات هللايف  االشيخ الذي جاوز السبعني عام
  . لكان له الحق يف ذلك فقد أتعبته السنون وجور األيام، تحت ظالل الحياة البهيجة

 من مثار فؤاده ألنهم قطفوا اثننيال، رحيم سالحه ضد العفالقة املجرمنيأبو حمل الشهيد 
بل ، وتركوا البقية من أهله رهن السجون واملعتقالت الرهيبة، وأقدموا عىل إعدامهام

ولن تنال من ، ألنه شّخص تكليفه وعرف طريقه فأثبت للبعثيني أنه لن تلني له قناة
  . صربه وإميانه وَجلَده أساليب الطغاة
بية شامخة ومعطرة بأريج وتر ،  يف عملاوجهاد، فكان الشيخ الشهيد قوة يف صالبة

 :وكانت كلامته الرتبوية كقول الشاعر، نيبة يعشقها أبناؤه املجاهدوطي، اإلسالم الفواح
 الـاص قليــــابر للرصـلّوا املنـخ   الـعون طويـامـغى السـا فأصـلنـق

 مثل الِحامم عىل الحقوق دليال    من يستدل عىل الحقوق فلن يرى
؛ هي العربية والكردية والفارسية والرتكية اخمسكان شهيدنا يتقن من اللغات 

بحيث يفهمه الجميع عىل اختالف ، غرابة أن يُلنّي القلوب بكالمهوال ، واالنجليزية
 افقد كان بارع، ويضيف إىل معرفته مختلف األلسن معرفته مختلف األسلحة، ألسنتهم

  . جميع األسلحة الخفيفة انتهاء بايةسياقة الدبابة والرمو  ةـRBG7ـيف رماية سالح القاذف
وكان يف املقابل يُشِعرهم أن هللا عوَّضه بهم عن ، به كأب لهمكان املجاهدون يشعرون 

  . أقبية السجونالجبناء  طغاةأو من أسكنهم ال، أبنائه الذين سبقوه بالشهادة

                                              
 قدس رسهدورة الشهيد السيد محمد باقر الصدر  )٣
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لقد جّسد أروع آيات الجهاد وأعظم معاين اإلخالص بأروع ما يكون اإلخالص والوفاء 
  .  ومبدأهلدينه

عادت يب الذكريات إىل أيام التدريب كيف كان هذا () ٤(زيك األسديأبو يقول عنه األستاذ 
، بدلته مكوية، منتصب القامة،  أول مجاهد يحرض ساحة العرضاالرجل ذو السبعني عام

يحمل روحية ، ميل وال يكل ال وهو كاألسد، وشفقته فوق رأسه األبيض، وبسطاله يلمع
 وحرضتني … أتخيله حبيب بن مظاهر األسديلواء القواتيحمل ان كعندما . الشباب

ها ( وهو يقول، رث فكنت أراه يف سباق الضاحية يتخطاين وبعض رفاقيأڪرة اڪالذ
نة يف ذهني كيف و ز عيد الصور املخست رحت أ …!ويركض ركض الشباب )!!دجاج املعمل

كام يستمع ، ع إليهوهو يحدثنا ونحن نستم، كنا نتجمهر حوله يف فرتة االسرتاحة
وهي تقص ، األطفال إىل جدتهم العجوز يف ليايل الشتاء الطويلة الباردة عىل موقد ناري

وهو ، كنا فاغري األفواه عندما نستمع إىل أحاديثه العذبة. عليهم القصص الخيالية
 ذختّ كان ي كيفق و لظاملة التي توالت عىل حكم العرايحدثنا عن مقارعته للحكومات ا

  . )والطغيان الظلم ملقاومة امرسح كردستان لجبا من
عندما ، تهويف آخر ساعات حيا، م١٧/٨/١٩٨٣يوم اعىل أطراف مدينة البرصة وتحديد

عمل ، صدرت األوامر ملجموعته بتقديم الساتر الرتايب إىل األمام داخل منطقة الحرام
، لوا عىل تنفيذه مع أبنائه املجاهدين يف ترتيب األمر الصادر إليهم وعماالشيخ جاهد

فتقدمت ،  ما عىل هذا القاطعا هجومكافجنَّ جنون العدو الصّدامي لظنه أن هن
عالية فلم يجد الشيخ وأبناؤه إال املجابهة البطولية بروح ، نحوهمالدبابات واملشاة 

، دبابات من عددهم وعدتهم خائف رغم كرثةمع قلة عددهم إزاء عدٍو ، صرب جميلو 
 اوسقط البطل مرضّج، نال شيخنا املجاهد فيها وسام الشهادةفكانت معركة فاصلة 

  . وصحبه األبرار لسالما عليه بركاب الخالدين مع الحسني ابدمه الزيك متّوج
 مقربتهاشيّع جثامنه الطاهر من قبل جمع غفري من املؤمنني يف مدينة األهواز ودفن يف 

  . )جنة الشهداء(
 م يبعث حياسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويو  

                                              
مصابيح ( هو األستاذ خالد چلوب أحد أفراد الدورة األوىل، وهذا املقطع من كتابه: أبوزيك األسدي )٤

 ).يف دجى الفاقه
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   ـــــــــــــستار الدراجيأبو ــــــــــ ٢ـــــــ

 اقىض شطر ، م١٩٥٧عاممن مواليد العامرة 
 اىلحتى انتقلت أرسته ، من حياته فيها

  . ببغداد) ٥(مدينة الثورة
 من دخول الجامعة والحصول عىل شهادة مل دراسته الثانوية حتى متكنأڪ

 مع دراسته كان يعمل مساء يف إحدى دوائر اتزامنو ، البكالوريوس يف اللغة العربية
  .  لقمة العيش له وألرستهاالدولة موفر 

 يتحسس آالم شعبه املظلوم ا رسالياكان مؤمن، رغم حياته املليئة بالصعاب والحرمان
كان يشعر باألمل والحزن وهو يرى كيف .  األموروتسلط الطغمة الفاسدة عىل مقاليد

بعد أن بسط البعث يديه اآلمثتني عىل صدر ، كانت تسري األوضاع من سيئ إىل أسوأ
كان يرى أساليبهم التي كانت تعمد دون شفقة أو رحمة عىل خنق . شعبنا يف العراق

لحزن وهو باكان يشعر . ويطلب الحرية ويدعوا إىل الفالح، كل صوت ينادي باإلسالم
الذين ، وأن السجون قد ُملئت باألبرياء من إخوته املؤمنني، َمتيرى أن األفواه قد كُمّ 

  . أرادوا حكم هللا ورفضوا حكم الشيطان
لهذا استغل ، قرر فيصل أن يبدأ العمل باليد واللسان ضد هذا النظام الفايش املستبد

، م وفساده األخالقي واالجتامعياملناسبات الدينية واالجتامعية لُيعّري فيها النظا
وبعد فرتة من الزمن ترجم هذه األفكار ، وموقفه املعادي للشعائر واملقدسات اإلسالمية

لريافقه درب الجهاد ) ٦(وهاهو يتفق مع أخ آخر، إىل أسلوب حريك ثوري منظم ومسلح
، الجائرةبعملية جهادية ضد أركان السلطة معا حيث قّررا أن يقوما ، والهجرة والشهادة

فقد قاما بتفجري إحدى مؤسسات الطاغية مام ، علَّها تعيد البسمة إىل شفاه املحرومني
                                              

 . الثورة تعرف اليوم مبدينة الصدرمدينة )٥
 .بووفاء العراقيأ املكّنى   هو الشهيد جشعم إسامعيل مطلگ)٦



 ___١٩______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

 يف أركان النظام كااألمر الذي أدى إىل بث الذعر واإلرب، تسبب يف احرتاقها وتدمريها
 وألجل ذلك طاردته السلطة الكافرة ووضعته تحت املراقبة الشديدة، املتسلط

يف أحد األقسام الداخلية التابعة مع أحد أصدقائه  اتخفيّ ملهذا ذهب …هعتقالال 
كانوا يظنون أنه أحد حيث ،  القسم الداخيل لهمستغال عدم معرفة مسؤويل، للجامعة

 رحلة فانطلق يف الهجرةصمم عىل  ثم كا هنوبقى عدة أشهر، طالب املحافظات األخرى
صل إىل أرض حتى و الوعرة اجتاز فيها املنطقة الشاملية ذات الجبال ، طويلة وشاقة

نخرط ضمن فا،  فيها حياة جديدة مع إخوته املجاهدينامبتدئ، الجمهورية اإلسالمية
ليواصل الجهاد بالجهاد ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخالدورة األوىل من دورات قوات بدر ب

  . ويكمل تاريخ الهجرة بالشهادة
 يحمل  فاضالامربيّ ، ية للقرآن واللغة العرباكان خالل فرتة وجوده يف املعسكر مدرس

توحي عن إميانه الراسخ وعالقته الكبرية بالحق ، ثقافة رسالية وشجاعة وقوة شخصية
  . تعاىل
كان يسعى ألن يغرس و ،  لخدمة اإلسالم واملسلمنيا فيام يراه صالحايألو جهد ال كان

فكان يفرغ عليهم من ، لظروف الصعبةاالصرب يف نفوس املجاهدين ويحثهم عىل تحمل 
إال أنه كان ، كانت تغمره رغبة شديدة ملواصلة الدراسة الحوزوية، درر الكالم واملوعظة

  . كان أوىل الفرتة تلكيعتقد أن مواصلة الجهاد وحمل السالح يف 
فهاهو يسافر مع ثلة من الفتية الذين آمنوا بربهم إىل مشارف البرصة ضمن املجموعة 

 حتى ختم هللا حياته بأحىل ما كاوبقي هن، س تأدية للواجب املقداملجاهديناألوىل من 
 بدمه الطاهر امرضج، أال وهي الشهادة يف سبيل هللا عز وجل، تختم بها حياة مؤمن

فعرجت روحه إىل أعىل عليني قريرة هانئة مطمئنة مبا كتب لها الحق من الثواب 
ي تركه إىل أي  باملبلغ الذهللا رحمهوقد أوىص الشهيد ، م١٣/٩/١٩٨٣تاريخوذلك ب، الجزيل

  . مجاهد يقدم عىل الزواج
ها يف قوارير ليثمل منها لصوص ؤ تُسكب دما والحرية، حني يُهان الحق (ومن وصيته

 اويذبح كل طفل اسمه علي، وتفصل رقبة اإلنسانية عن جسدها الطاهر، التقدمية
ومن نتانة الجرح يغضب الحق يف وجه ، لينضج إنسانا يف ظل ذلك من مرارة الواقع

  . هؤالء الجاحدين املارقني
حقيقة الحياة ، عليكم أْن متيطوا الغشاوة الحائلة بينكم وبني درْك الحقيقة ثوار اإلسالميا

فال تحبسوا نعمة العقل الذي منَّ هللا به عىل بني اإلنسان يف أرس ، وحقيقة املوت
  . اكفر تبدلوا نعمة هللا ال ، كم التحلل والتغافل يف نعيم الحياةخلد الشهوات في



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٢٠___

أَْذَهبْتُْم طَيِّبَاتُِكْم ِيف ( قال هللا تعاىل. نعم إن هذا الجهاد نعمة لكم ليس بعدها نعمة
نَْيا َواْستَْمتَْعتُْم ِبَها فَالْيَْوَم تُْجزَْوَن َعَذاَب الُْهوِن مِبَا كُْنتُْم تَْستَْكِربُوَن ِيف اْألَرِْض  َحيَاتُِكُم الدُّ

  )٢٠:االحقاف( )كُْنتُْم تَْفُسُقونَ ِبَغرْيِ الَْحقِّ َومِبَا 
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا  

  
   :الشهداء فيها يظهر صورة البرصة، مدينة مشارف عىل

  .البغدادي اسامعيل أبو -٣ الكاظمي قاسم أبو -٢ الدراجي ستار ابو -١
 



 ___٢١______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

    
   ــــــــــــــــــاظميقاسم الكأبو ـــــــــــ ٣ــــــــــــ

يف أجواء مفعمة باإلميان الصادق تفتحت نفوس 
وأهل  وسلم وآله عليه هللا ىلص كان حب الرسول، طاهرة

فطفحت بأريج الحب ، بيته الطاهرين قد غمرها
فسالت يف روافده العطرة حتى فازت ، املحمدي

  …بأرشف وسام
شهيدنا ،  أرواحهم إىل قمة التضحيةوتسامت، ومن الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

الفتى املؤمن املجاهد الذي كانت مدينة الكاظمني مسقط ، قاسم الكاظميأبو الغايل 
بجوار املرقدين الرشيفني لإلمامني موىس الكاظم ، م١٩٦٦حيث ولد فيها عام، رأسه

اب إىل فكان قاسم منذ نعومة أظفاره يرافق والده يف الذه، السالم ليهامع ومحمد الجواد
مساجد املدينة املقدسة لينهل من مجالسها الحسينية العزم واإلرصار والثبات عىل مبدأ 

  . تهفكان لهذه املجالس األثر البالغ يف حيا، والدفاع عن الدين الحنيف، الحق
الذي انتهك كل  كانت أرسته من األرس املجاهدة التي تكن العداء للنظام البعثي

روا إىل الجمهورية اإلسالمية نتيجة ملواقفهم البطولية ضد ثم ، املقدسات اإلسالمية ُهجِّ
 قدماه أرض إيران توما أن وطأ ، وملّا يبلغ سن السادسة عرش، النظام العفلقي املجرم
فكان يف شغف وشوق لحمل ، ي بدررب االلتحاق بقوات مجاهدڪحتى قرر مع أخيه األ

من أفراد الدورة األوىل لقوات حيث التحق ض، بندقية الرفض املدجج بالبغض املقدس
  .  رسية الشهادةم ونُّسب إىل٢٠/٢/١٩٨٣تاريخبدر ب

 اشجاع،  لها للقرآن وحافظا قارئاكان تقي، اتصف باألخالق الحميدة والصفات الفاضلة
شارك يف هجوم فقد ، تأخذه يف هللا لومة الئمال ، يخىش املواقف الصعبة التي تعرتضهال 

 القتالية العالية  لروحهاونظر ، ية عىل مشارف مدينة البرصةاقتحامي ضد القوات البعث
انتُدب ضمن مفرزة لتطويق قوى البغي الصدامية يف ، وإلميانه الراسخ باهلل تبارك وتعاىل
  .  يف تلك املعركةاتلك املنطقة حيث أبىل بالء حسن

 الرفيع كان الشهيد كثري الدعاء لنيل الشهادة فاستجاب هللا دعاءه فنال وسام الرشف
بعد أن تقطعت أوصاله بقذيفة هاون سقطت بالقرب منه يف يوم الجمعة 



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٢٢___

فإىل رحمة ، وبعد أن كان قد ختم القرآن يف اليوم الذي سبق استشهاده، م١٥/٩/١٩٨٣
  . هللا ورضوانه

  وسالم عليكم مبا صربتم فنعم عقبى الدار

  
  .م١٩٨٣ - ةالبرص  مدينة رشق املجاهدين أحد مع الكاظمي قاسم ابو الشهيد

 



 ___٢٣______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

    
  ــــــــــ ـــــــــرضا العسكريأبو   ــــــــــ٤ــــ ـــــ

يف ، اإلنجليزيف مدينة الثوار الذين وقفوا بوجه 
، بارڪستفر واال ڪاملدينة الصامدة الغاضبة بوجه ال

. ١٩٥٧عاميف مدينة الرميثة ولد خالد جعفر خضري 
اإلسالم وحب أهل نشأ وترعرع عىل االلتزام ب

   …السالم ليهمع البيت
ُعرف بتفانيه يف عمله ، كان ميتاز بالهدوء وضبط النفس والتحيل باألخالق الكرمية

 امل تسمح ظروفه بإكامل دراسته فعمل سائق، نياڪوالرأفة بالفقراء واملس، اإلسالمي
ء اإلسالم أجرب عىل االلتحاق بخدمة االحتياط عندما شن صدام وأعدا، ليكسب رزقه

 الدينويف الجيش كان يدعوا من معه لاللتزام بتعاليم ، حربهم عىل الجمهورية اإلسالمية
كان يتحني الفرص و ، ويحثهم عىل ترك تلك الحرب الظاملة وعدم املشاركة فيها، وأحكامه

  . للخالص منها
 بالهجرة  خالد قراره املصريي هو اليوم الذي اتخذ فيهالرؤيةفيه  تنعدم كادت مغرب يوم

ذلك القرار الذي مل يكن مبقدور الكثريين ، م١٧/١/١٩٨٢تاريخب إىل الجمهورية اإلسالمية
ملا فيه من مخاطر وصعوبات قد تؤدي بصاحبها إىل املوت أو السجن ، أن يتّخذوه

، أمنيته حيث شق طريقه إىل جبهة الحقتلك  تكان. أو سجن األهل واألقرباء، واإلعدام
 يحمل عىل ا مجاهدامهاجر ، كم بني األلغام٦د أن قطع مسافة  بعاوصل مكرب حيث 

ميكن أن يتكلل بالنجاح إال من خالل املواجهة  ال الذي عاتقه مسؤولية التغيري واإلصالح
  . عرب االنخراط يف صفوف املجاهدين

اشرتك مع إخوانه املجاهدين يف تنفيذ عمليات جهادية عىل ، يهاب املوت ال اكان شجاع
وأخرى يف رجله ، ة البرصة وُجرح اثر إصابته بشظية يف يده اليرسىمشارف مدين

، م٢٥/٩/١٩٨٣ع جثامنه الطاهر يوموُشيّ ، م٢٢/٩/١٩٨٣استشهد عىل أثرها يوم األربعاء 
  . موكب مهيب إىل مرج الشهداء والرياحنيبعد ودفن يف مدينة قم املقدسة 

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٢٤___

      
   ــــــــــــــــمجاهد التميميأبو   ــــــــــ٥ــــ ـــــ

انتقل للسكن مع أرسته ، م١٩٤٤عاممن مواليد بغداد 
حيث ، م١٩٦٤عامإىل مدينة الثورة قلعة املجاهدين 

تهل ان،  ملتزمة باإلسالممؤمنةعاش بني أحضان أرسة 
 أهل البيت وتعلم من اإلمام مدرسةأفكاره من 

وابنه البار الشهيد محمد باقر  السالم ليهع الحسني
 …قف بوجه الظلم و الجهاد وكيف  رسه دسق الصدر

 

اضطر لالنخراط يف ، ونتيجة للظروف املادية القاهرة، ويف مرحلة من أسوأ مراحل حياته
دخل فيها عدة ،  فيه سبع سنواتملأڪو ، الجيش العراقي بعنوان جندي مطوع

حيث تركه ،  للصاعقة واملغاوير إال أنه مل ميكث فيه طويالعسكريةدورات 
رث حركة أڪليبتعد عن قيود الجيش ويكون ، واتجه لألعامل الحرة، م٤/١/١٩٦٩يف

ذلك إميانا منه برضورة ،  لتحقيق أهدافه اإلسالمية من خالل ارتباطه باملؤمننياوانطالق
 يلجاد من أجل الوقوف بوجه النظام الفاسد الجاثم عىل صدر شعبنا العراقالعمل ا
 األقوال باألفعال قرن فقد، حية ومن ناحية أخرى إلعانة أرستهنا من هذا، املظلوم

ومنها ، شارك يف كثري من األعامل البطولية يف داخل العراق وبالخصوص يف مدينة الثورةف
إال أن ، وإعانة أرس الشهداء، الح عىل املجاهدينالس وتوزيعنقل  — عىل سبيل املثال

 عندما تهأقدم عىل مالحق، النظام البعثي املعروف مبحاربة الخريين ومطاردة الصالحني
وعىل خلفية هذه املطاردة واملضايقات قرر الهجرة إىل ، أحس بتحركه ونشاطه اإلسالمي

ل العراق بواسطة أحد عن طريق شام ق. ه/١٤٠٢/رمضان/١٠يومالجمهورية اإلسالمية 
ليبدأ صفحة جديدة من حياته ، ق. ه/١٤٠٢/رمضان/١٤يومودخلها ، أبناء تلك املنطقة

حيث اسرتخص نفسه الزكية يف طريق مقارعة ، فعمة بالعطاء والفداءاملالجهادية 
  . الظاملني وأعداء اإلسالم واملسلمني

ي كتبها قبل ته التة من وصيهذه الجمل —  بديننااإخواين من العراق هرب يالقد هاجرنا
 ؤكد للعامل عىل أن الوضع يف العراق تحت ظل النظام البعثينل — استشهاده بأيام

  . يطاقال 



 ___٢٥______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

برفقة أحد إخوته يف هللا جرة املباركة لهذا النبع الطاهر وعىل أية حال فقد متت هذه اله
  . م١٩٨٢عام

اشرتك و الشهيد الصدر لتحاق بقوات باالوما أن وطأت قدماه أرض إيران حتى سارع 
ثم التحق بالدورة األوىل لقوات بدر ، خالل تلك الفرتة بعدة واجبات جهادية

  .  تدريباته يف معسكرهاام مستأنف٢٠/٢/١٩٨٣تاريخب
نال وسام الشهادة الرفيع بالقرب من مدينة البرصة عىل أثر إصابة تعرض لها بنريان 

أثناء ، م٨/١٠/١٩٨٣املصادف ق. ه١٤٠٤عامالعدو البعثي يف األول من محرم الحرام 
 يف الصرب والتضحية اليعطينا درس، الواجب الجهادي األول للدورة األوىل يف تلك املنطقة

  . وقد اختاره هللا تعاىل بعد أن علم صدق نيته وإخالصه لدينه…والجهاد يف سبيل هللا
 ني وتضعوا حالوصيتي لكم أن تلتفوا حول قيادة اإلمام الخمي( هللا رحمهومن وصيته 

أوصيكم بتقوى هللا . للخالفات القامئة بينكم من أجل املناصب واملنافع الدنيوية الزائلة
وزوروا قبور ، الرشيف فرجه هللا عّجل  أمناء لإلمام الحجة بن الحسناوأن تكونوا جنود

إخوانكم الشهداء وتذكروا ما يدور يف سجون البعث يف العراق الجريح من قتل 
  . )…تنسوا قضيتكم ال  للحرمات واألعراض ليككانتهوتعذيب وا

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا 

  
 .املناورات إحدى يف بدر قوات



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٢٦___

        
  ي ــــــــــر جبار العامأبو  ـــــــــ٦ــ ـــــ

ر ُهجّ ، م١٩٦٦عاممن مواليد مدينة بغداد 
مهورية اإلسالمية وأرسته إىل الج

ضمن حمالت التهجري  م٧/١/١٩٨٠بتاريخ
القرسي التي قام بها النظام العفلقي 

والتي طالت آالف األرس بحجة ، املجرم
وإمنا هو الوالء الذي ، تبعيتها اإليرانية

 توّشمت به هذه األرس لإلسالم وأهل البيت
 . السالم عليهم

  
والتي سميت برسية ، م٢٢/٥/١٩٨٣ريختاالتحق بقوات بدر ضمن الدورة الثانية ب

 يحب أن اوكان دامئ، ُعرف عن الشهيد اندفاعه وشجاعته بالرغم من صغر سنه. الشهادة
 نحو مواضع البعثيني هويف أحد املرات زحف لوحد، يشارك يف كل العمليات العسكرية

صف الق والمل يكن يهاب القوات البعثية. دون أن يحسوا به ةـRBG7ـوغنم منهم قاذف
  .  بهم ويستخدم الطرق العسكرية لخداعهمأاملدفعي بحيث كان يستهز 

  . اشرتك مع إخوانه املجاهدين يف الخط الدفاعي عىل مشارف مدينة البرصة
ففي اليوم الذي استشهد فيه قال لرامي القاذفة ، كان العامري عىل علم بشهادته

عليه  تعاىل هللا رضواناستشهدفقد ، له ذلكفكان ، أعطني القاذفة ألرمي بها آخر صاروخ
بعد عودته من دورية استطالع قام بها مع مجموعة من ، شامل مدينة البرصة

 افهنيئ، م وكان عمره حني استشهاده سبعة عرش سنة١١/١٠/١٩٨٣تاريخاملجاهدين ب
الصديقني وأسكنه و حرشه هللا مع الشهداء . لشهيدنا الراحل هذه الشهادة وهذا الفوز

  . فسيح جناته
 حيا يبعث ويوم استشهد ويوم ولد يوم عليه السالم
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   ــــــــــــــــــــجامل البدرانأبو ــــــــــ  ٧ ــــــــــ

أبرصت عيناه النور يف مدينة ، م١٩٦٠من مواليد عام
يف أرسة مؤمنة غذته الطيبة والفطرة ، املعقل — البرصة

  . السليمة
 يعيش هموم اإلسالم وما يعانيه االي رسانشأ شابا مؤمن

   . املؤمنون من مامرسات السلطة البعثية الجائرة
 بالشباب املؤمن الرسايل اوهو ملتصق، أنهى دراسته االبتدائية والثانوية يف مدينته

 وكان مثال،  وظلمهمهر للناس مثالب البعثينيكان يستغل كل فرصة ليك يُظ، املجاهد
فقد كان األمل يعترص قلبه وهو يرى اليد البعثية ،  الهادئ الشجاعلإلنسان املؤمن الطيب

 عندما علم افرحطار . لتسلبه حريته وكرامته، األثيمة متتد إىل كل زوايا املجتمع العراقي
ثم يعود ، بدأ يعيش االنتظار بكل لحظاته املتعبة فبوجود عملية جهادية ضد النظام

قُبل . حينئذٍ مجال لتنفيذها  وال لية قد أُجلت سمع أن العم عندماإليه الحزن ثانية
ليواصل جهاده من ذلك ، م١٩٨٠املعهد الزراعي يف مدينة العامرة عاميف  للدراسة

إال أن ، النظام المويبدأ رحلة جديدة من املتاعب حيث مالحقة ومراقبة عيون أز ، املوقع
 نظام من القبض عليهبلطف هللا وعنايته مل يستطع الو ، يعرف الغفلة ال اقلبه كان يقظ

 دراسته والهجرة بدينه إىل إيران ليواصل جهاده هرتكب١٥/١/١٩٨٢يفمتكن من الخالص إذ 
  . ضد قوى البعث الباغية

استمرت ، عرب جبال زاخو املغطاة بالثلوج، كانت هجرته إىل إيران هجرة شاقة وطويلة
ها بالعناية اإللهية كان ينعم خالل، م٣١/٣/١٩٨٢إىل ، م١٥/٢/١٩٨٢تاريخمن ، ايوم ٤٥

ليبدأ حياته الجديدة اململوءة   إىل الجمهورية اإلسالميةاليصل أخري ، والرعاية الربانية
يعّذب تحت سياط كان فقد ترك وطنه وأخيه ، بالجد واملثابرة والجهاد يف سبيل هللا

  . دين من زبانية صدامالجال 
انضم إىل املجاهدين يف قوات . ويف مواقع مختلفة، ميّز يف سوح الجهادكان له حضور م

وبعد انتهائها اشرتك مع إخوانه ، م٢٢/٥/١٩٨٣تاريخبدر ضمن دورتها الثانية ب
املجاهدين يف واجب جهادي عىل مشارف مدينة البرصة وخالل تلك الفرتة التي قضاها 
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املوضع الصغري و ، إخوانه وأهله كان يرى يف املجاهدين  ألنه إجازةفكر يفمل ي، معهم
  . والواجبات الجهادية الليلية نزهته ،بيته

، يوم التاسع من املحرم الحرام، ويأيت اليوم املشهود، ومتر األيام ليك تطوي سجل الحياة
ليقص جاء ستيقظ صباحاَ و فقط ا، ليحيك الصفحة األخرية من صفحات حياته املرشقة

إىل زيارة بيت  يدعوين ليأخذين ا كبري اشاهدت شيخ(  فقالرؤياه التي رآها لمجاهدينل
ما كان أحىل ، أشجاره وارفة وقصوره عالية ومثاره دانية، ثم أخذين إىل مكان عجيب، هللا

  . )…ذلك املكان
ساعات لذلك ومتر ال، اخذ إخوته يُحّدق أحدهم بوجه اآلخر من الدهشة لتلك الرؤيا

 يف امويخرج إىل األرض الحر ، الشمس القانية مؤذنة باملغيب اليوم متسارعة لتنحدر
يا ترى ما ( وقبل استشهاده بدقائق همس يف إذن أحد املجاهدين قائال، دورية قتالية

  . املحظوظفكان هو  )زلة الشهيد يف هذه الليلة؟ وَمْن صاحب الحظ السعيد فيها؟من
 :أهمها كثرية مواقف البدران جامل أيب الشهيد حياة يف

 قال إلخوته املجاهدين، لليلة الدهامء عندما أوشكت الذخرية عىل النفاد يف تلك ا:األول
  . يف كربالء السالم ليهع  أحد أصحاب الحسنيكام قال )نرتكهم وال نقاتلهم بالحجارة(

 يكفي( قائال هفبادر  ؟استشهدنا إذا علينا يبيك من( املجاهدين أحد سأله عندما :الثاين
  …)علينا املالئكة بكاء

. وبأي شكل كان ولو بالحجارة،  كلّف األمرإرصاره عىل قتال البعثيني مهام فهكذا كان
إذ بات الحسني ، ليلة العارش من محرم الحرام،  يف ليلة بكاء املالئكةافاختاره هللا شهيد

وكان ، ع وساجداڪوهم ما بني قائم وقاعد ور ، وأصحابه واألصفياء من أهل بيته الربرة
كانت تنتظر اللقاء  قدف،  يف تلك الليلةهكذلك كانت روح… لهم دوّي كدوي النحل

وتنتظر فرصة سانحة لتستغلها لتخرج ، باملحبوب الرسمدي واملعبود األبدي بفارغ الصرب
  …من قفص الجسد وقيود الدنيا

انطلقت رصاصة ، وأثناء مناجاته يف الصالة، وهكذا كانت ففي لحظة األنس بالحبيب
،  العشق الحسينيى بنارتو اڪ طاملا ا صدر تخرتقاف، كانت مخبأة يف قّناصة غادرة

ويسقط ،  علينيلتصل إىل أعىل، فحلّقت يف عامل رحيب،  مل تهدأ ومل تستقرا روحعرجلت
 ق. ه١٤٠٤لة العارش من املحرم الحرام بعدها ذلك الجسد الطاهر لي

نعم إنه نور . ا مرشقا لربه األعىل الذي أفاض عليه نور ام ساجد١٦/١٠/١٩٨٣املصادف
،  ذلك النور الساطعرىفكان كل َمْن مير به ي،  شهيدناالذي أرشق به وجه، اإلميان
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جامل ذهبت قرير أبايا .  ودموعه تغسل وجههيتاملك نفسه إال أن ينحني عليه مقّبالال 
ونحن عىل دربك سائرون لندرك ، إنه وعد هللا والدرب مازال طويال، العني واثق الُخطى

  . كا مرت من هنالتي السالم ليهع قافلة الحسني
والتزموا ، ومتثلوا مبا جاء به، متسكوا باإلسالم فإنه نجاة لكم( تعاىل هللا رحمهصيته ومن و 

ولقد وىص هللا سبحانه يف كتابه ، بتعاليمه القيمة وتحلوا بالصرب فإن الصرب من اإلميان
  فإنه امتحان لكماواحمدوا هللا كثري ، إخويت عىل ما نحن فيه يافاصربوا، العزيز بالصرب

طريقنا ، فإن طريقنا هذا هو الصحيح، تجزعوا مام أنتم فيهوال ،  إال الصابرونيفوز بهوال 
وتحصلوا عىل ،  كثريا عند هللافقد ترثوا من ورائه خري ، ذات الشوكةكام وصفه القرآن ب

وأن يرجعكم ،  فأسأل هللا أن مين عليكم بالصرب والسلوان…ما وعدكم من جنات النعيم
ترصين رافعني رايات اإلسالم الخفاقة إذا مل تحصلوا عىل إىل وطنكم ساملني غامنني من

  . )…فأسأل هللا سبحانه أن يوفقكم لهذه الدرجة العظيمة، الشهادة
من املعروف أن صدام عميل واضح ألمريكا ( ومن كلامت يصف بها صدام ونظامه

ومحافظ عىل ، وهو كعنرص مساعد لبقاء الصهيونية عىل أرض فلسطني، والصهيونية
  . )فمحاربته محاربة للصهيونية، لح أمريكا والصهيونيةمصا

   ويوم تبعث حيااستشهدتوسالم عليك يوم ولدت ويوم 

  
  .املقدسة مشهد ملدينة زياراته إحدى يف الصدر الشهيد فوج
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  ــــــ ــــــــمسلم السوريأبو   ــــ ٨ـ ـــــ

قضاء  — افظة الديوانيةمن مواليد مح
ترىب يف أحضان أرسة ، م١٩٦٢عامعفك 

 السالم ليهمع متدينة محبة ألهل البيت
  . ا متدينافنشأ عىل حبهم إنسانا ملتزم

اإلعدادية و مل االبتدائية واملتوسطة أڪ
قسم الفيزياء ومل  — ودخل كلية العلوم

يستطع إكاملها بسبب ضغوط ومضايقة 
ره للهجرة إىل أجهزة النظام له مام اضط

م ومنها إىل إيران ١٩٨٢عامسوريا 
  . م١٩٨٣عام

 

 
وشارك يف الواجب ، م٢٧/٧/١٩٨٣تاريخالتحق بالدورة الثالثة من دورات قوات بدر ب

 ا وشاهدااألول لتلك الدورة عىل أطراف مدينة البرصة حيث اختاره هللا واجتباه شهيد
 ا وقاعداوهد ليلة استشهاده قامئش. م٣٠/١١/١٩٨٣وختم حياته بالعاقبة الحسنى يوم

 للقران من بداية الليل حتى واجبه املقدس من الساعة الثالثة ا قارئا وساجداعاڪور 
إذ أصابته ، بعد منتصف الليل إىل الساعة الخامسة وعرشة دقائق يف صباح اليوم التايل

لم لتصعد روحه إىل بارئها تشتيك إليه ظ، يف تلك اللحظة طلقة يف صدره الرشيف
  . البعثيني الطغاة وجورهم

إن الشهادة باب كبري فتحه هللا العزيز الحكيم إىل رضوانه  (تعاىل هللا رحمهمن وصيته 
بر حتى يقتل املرء يف سبيل هللا ويف الحديث فوق كل برٍ ، والدخول إىل جنات النعيم

  . )لذا أوصيكم إخواين إن تسارعوا إىل هذا الفوز، فليس فوقه بر
 يوم تبعث حياويوم استشهدت ويوم ولدت سالم عليك 
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  ـــــــــــــــ ـــــحمزة الثاميلأبو   ـــــــــ ـــــ٩ـــ ـــــــــ

يف ، محلة الهورة — يف مدينة الكوتم ١٩٥٩عامولد 
غذته اإلميان والرصاحة  السالم ليهمع أرسة محبة ألهل البيت

 بصالته ا ملتزمافكان مؤمن، ل الحق وحب اإلسالموقو 
حت نباملعروف وينهى عن املنكر كلام سوصيامه يأمر 

   .  بذلكفرصةله ال
- ٨٠تجارة يف مدينته للعام الدرايسأنهى دراسته االبتدائية واملتوسطة وإعدادية ال

 اإلسالمية  املنشوراتومام قام به توزيع،  بنشاطه وتفانيه من أجل دينهامتاز. م١٩٨١
  . التي تندد بالسلطة وتفضح مخططاتها الخبيثة

  لقائدها اإلمام الخمينيا بانتصار الثورة اإلسالمية يف إيران وحبّ اء قلبه فرحُمىل
استدعي للخدمة يف الجيش الذي ساقه صدام لحرب الجمهورية . عليه تعاىل هللا رضوان

لهذا اعتقل ، ة بيد البعثيني البغاة أن يكون أداا رافضهلكنه رسعان ما ترك، اإلسالمية
 ا رسيعا إىل الجبهة ولكنه اتخذ قرار اأعيد بعدها قرس ثم ، وأودع السجن ملدة ستة أشهر

فرتك جبهة الباطل ، م١/١٠/١٩٨٢يومبالهجرة إىل إيران عن طريق الحدود الجنوبية 
  . والتحق بجبهة الحق

إخوته املجاهدين ضمن الدورة فالتحق ب، حمل سالحه بوجه طاغية زمانه صدام املجرم
 هُعرف عن. )٧(رسية الهجرةفكان من منتسبي ، م٢٧/٧/١٩٨٣تاريخبلقوات بدر الثالثة 

كينة والوقار الناس منه يف راحة ونفسه منه ، اإذا مىش عىل األرض مىش هونكان ف، السَّ
 اه يومييدمي،  عىل سالحها حريصهللا رحمهكان ، كان سباقا لهخري إال ما سمع ب. يف عناء

يبدأ واجبه …م أن تهملوهاڪإي الرشيف فرجه هللا عّجل ويقول هذا سالح الحجة املهدي
  .  يتحرز من الحراما إىل أبعد الحدود تقياكان صادق، بذكر هللا وينهيه بالتسبيح والتهليل
                                              

 رسية الهجرة واحدة من ثالث رسايا شكلت مع رسيتي الشهادة والجهاد فوج الشهيد الصدر )٧
 .الحقا
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فُعرف بينهم بفدائه ، كلفت بهواجب أول يف  هااشرتك مع، دورته بعد انتهاء تدريبات
يتوضأ قرب موضعه لم عندما خرج ١٢/١/١٩٨٤يومفاختاره هللا يف غروب وتضحيته 

مل وضوءه أڪ بدمه الزيك فاوأثناء وضوئه سقطت قذيفة فأستشهد عىل أثرها مخضب
  . السالم عليه بدم الشهادة ليصيل صالة العاشقني مع إمامه الحسني

وأرجوا ، شهادة يف سبيلهأرجوا من هللا سبحانه وتعاىل أن يكرمني بال( هللا رحمهمن وصيته 
تأخذهم  وال من أهيل أن يسريوا تحت راية والية الفقيه وان يكونوا قدوة حسنه للناس

وصيتي إىل إخواين املؤمنني واملجاهدين أن يتكاتفوا ويتحدوا ويبعدوا . يف هللا لومه الئم
  . ) الحياةةعنهم كل األهواء وزين

   حياسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث 

  
 النعيمي حسني أبو الشهيد املقدمة يف ويظهر املسريات إحدى يف الصدر الشهيد فوج

  .النجفي منتظر أبو الشهيد ميينه وإىل
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ولد ، م١٩٥٣عام — ة الفيحاءمن مواليد مدينة البرص 
. السالم ليهمع يف عائلة ملتزمة ُعرفت بوالئها ألهل البيت

انعكس ذلك االلتزام والجو اإلمياين للعائلة بشكل 
 ا مؤمنافنشأ شاب، َجيل عىل ابنها البار محمد عيل

    .  بتعاليم الدين ومنذ صغرهاملتزم
حتى تحولت أرض ، لعراق وأهلهما إْن أناخ حزب البعث املجرم بكلكله عىل صدر ا

، العاملأرجاء  يف أشتاتاوأصبح أبناء الوطن الواحد ، فهر جوهااڪو ، السواد إىل أرض دماء
فأُزهقت األنفس وانتُهكت ، استشهد داخل السجونومنهم من ومنهم من اعتقل 

  . يحىص وال يُعد ال  املأساة لها من املفردات ما فتلكاألعراض
لتنتزعه من سامء الحرية وتقيّده يف ضنك ، م١٩٧٥عام يه إلامتدت األيادي األثيمة

وكأن معتنقي ، وترتك عليه آثار التعذيب الوحيش بتهمة ترويجه ألفكار رجعية، السجون
هذه الحقيقة عاناها فأوضحت له أن العيش ، يستحقون غري السجونال ، الدين مجرمني

م يف طول ١٩٧٨ سنةادرة غلذا قرر امل، يطاق ال تحت ظل العفالقة وجربوتهم أصبح
ومنها إىل اسرتاليا التي ،  التي قىض فيها سنتنيدولة اليونان إىل سافرف، األرض وعرضها

  . مكث فيها أربع سنوات فمنحته اللجوء السيايس
 التحق باملجاهدين كاومن هن، بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران شد الرحال إليها

 بفتوى عامال،  هللا لخاصة أوليائه وللمخلصني من عبادهودخل إىل ذلك الباب الذي فتحه
وجوب العمل إلسقاط حكم العفالقة برسه  قدس مرجعه الشهيد محمد باقر الصدر
  . فكان من املرابطني يف سوح الجهاد، املجرمني الحاقدين عىل اإلسالم وأهله

، يف جميع أعاملهوالدقة ، ُعرف عن أيب جاسم التزامه الديني وأخالقه السامية العالية
أحبه جميع إخوانه ، ا وأمينا مخلصاكان محبوب،  وظل خفيفةيتمتع بروح مرح

  . املجاهدين وكان لفقده األثر البالغ يف نفوسهم
قام بتوديع ، م١٤/١/١٩٨٤يومففي عرص ، وكان يعلم بها، كان عىل موعد مع الشهادة



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٣٤___

فأجابهم ،  حريتهم واندهاشهموسط، وأخذ يعانقهم الواحد تلو اآلخر، إخوانه املجاهدين
، فختم هللا سبحانه حياته بالعاقبة الحسنى، عن ذلك أنه ذاهب هذه الليلة إىل لقاء ربه

حتى اختاره هللا سبحانه ورزقه الشهادة ،  يف سبيل دينه وعقيدتهعاىن مافلقد عاىن 
 هاونقذيفة عىل أثر  و أثناء الواجب يف الكمني املتقدمففي . يف تلك الليلة، رمه بهاأڪو 

وينال أمنيته التي كان يصبو إليها ليكون ، فمزقته لرتتفع روحه إىل بارئها، ظهرهب أصابته
  . مع النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا

طريق األنبياء ، أهيل بإتباع طريق الحق يا أوصيكم( عليه تعاىل هللا رضوانومن وصيته 
تقيموا عيلَّ العزاء  ال كذلك أوصيكم أن، ار وعلامئنا املجاهدينواملرسلني واألمئة األطه

  . )وأستغفر هللا يل ولكم والحمد هلل رب العاملني، والبكاء
  وسالم عليك يوم هاجرت، أبا جاسم يوم ولدت يا سالم عليك

  وسالم عليك يوم تبعث حيا، استشهدت وسالم عليك يوم

  
  .ةالصباحي الرياضة أثناء الصدر الشهيد فوج
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مدينة  — م١٩٦٣عام أبرصت عيناه النور يف بغداد
 الشهداء آالفهذه املدينة التي قدمت ، الثورة والثوار

والقرابني عىل طريق ذات الشوكة من شبابها املؤمن 
  . لرسايل الرافض لحكم البعثيني وحزبهم الكافرا

ترىب يف أرسة مؤمنة مستضعفة محبة ألهل 
،  ملتزما منذ نعومة أظفارهافنشأ متدين السالم ليهمع البيت

 عىل الصالة يف املسجد القريب من احيث كان مواظب
  . منزله رغم كل الضغوط التي مارستها السلطة الجائرة

  
ومل يستطع إكامل ، ية واملتوسطة وحتى الصف الرابع العاممل دراسته االبتدائأڪ

دراسته اإلعدادية بسبب قرار التهجري الظامل الذي شمل أرسته وآالف األرس املظلومة من 
 عىل الحدود اإليرانية موألقي به. السالم ليهمع  من أتباع أهل البيتاخصوص، أبناء شعبنا

   .م بعد أن ُجرّدوا من كل يشء١٧/٥/١٩٨٠يوم
ونذر نفسه للدفاع عن حياض ، فور وصوله إيران التحق بجبهة الحق ضد الباطلو 

فكان له الحضور الفعال يف سوح الجهاد ويف عدة مواقع جهادية منها مشاركته ، اإلسالم
 لإلنسان كان مثال(يقول عنه  همسؤولكان . يف قاطع العمليات الجنوبية لقوات بدر

  . )…هاالعتناء الفائق بسالحا متيز به هو املضحي ومن أبرز م
التي ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخالتحق بركب املجاهدين ضمن أفراد الدورة األوىل لقوات بدر ب

  . مدينة البرصةعىل مشارف كلفت بواجب جهادي 
 بأخالقه العالية وإميانه العميق وتفانيه وإخالصه يف كل عمل يقوم به الخاليصُعرف 

  . مع إخوانه املجاهدين يف الواجبات وغريها من األموروإطاعته لألوامر وتعاونه الكثري 
تقلَّد وسام الشهادة الرفيع عىل ، م٢١/١/١٩٨٤املصادف ق. ه١٤٠٤/ ربيع الثاين٩يوميف 

ليلتحق بركب النبيني ، سقط وهو يؤدي واجبه املقدسفأثر رصاصة قناص مجرم 
  . والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا
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ففي ،  املستقبل وكان يتوقع ما يحل بالشعب بعد سقوط الطاغية صداميسترشف كان
 :هللا رحمه ، كتبجوابه عن سؤال يف استامرة التطوع

 بال وسوف يعمل كل ما ستكبارعند سقوط يزيد العرص صدام سوف لن يرتاح لال  (
بوسعه السرتداد هيمنته عىل الشعب العراقي وسوف يعمل كل ما بوسعه لتحريك 

  . )ل من أجل إسقاط النظام الجديداڪ املجاورة للضغط عىل العراق وخلق املشاألنظمة
 :تعاىل هللا رحمهألبيه ومن وصيته 

وأنا أنطلق يف جهادي ، لقد وضعت قدمي يف ميدان أعرف من قبل نتيجته: أيب العزيز
 وسألتحق بركب ا سامياإذ لو قتلت يف هذا امليدان فسأنال مكان، من إميان كامل

 سأشهد االنتصار الكبري املتمثل يف انتصار اإلسالم عىل اولو بقيت حي السالم ليهع الحسني
  …الكفر والحق عىل الباطل

  سالم عليك أبا عامر وعىل إخوتك الذين مضوا عىل طريق الجهاد والشهادة
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  ـــــــ ـــــــــــنجم العراقيأبو   ــــــــــــــــــ١٢ــ ـــــ

، م١٩٦٠عامالكرادة الرشقية  — ولد يف محافظة بغداد
ينتمي إىل أرسة . رادڪحي األ — ثم سكن مدينة الثورة

فنشأ  السالم عليهم مؤمنة ملتزمة محبة ألهل البيت
  .  ملآتم الحسني وعزائه وزيارتها محباحسيني

  
 غريب أبو  سجنيف سجن،  االنتامء إليهفضهرة ور حزب البعث وسلطته الجائعاداته مل

  …وعاىن ما عاىن من التعذيب النفيس والجسدي
 فلم يبق سببا م٢٥/٤/١٩٨٠يفاىل إيران بعد إطالق رساحه وجد أن أهله قد سفروا 

ده يف العراق فاتخذ قراره بالهجرة اىل الجمهورية االسالمية ليلتحق بأهله و لوج
  . وباملجاهدين وتم له ذلك

له حضور فاعل يف عدة مواقع  إذ كان  ُجل هّمه الدفاع عن اإلسالم وحياضها جنديأصبح
  . مع املجاهدين

، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخبعد تشكيل قوات بدر التحق بالدورة األوىل التي رشعت فعالياتها ب
وبعد إكامله للتدريبات الالزمة أرسل مع مجموعة من املجاهدين يف واجب عىل أطراف 

 الفرتة بشجاعته الحسينية وعدم مباالته بالعدو وشدة تلكُعرف يف . رصةمدينة الب
، ه معكاالشتبا عىل إرصار العدو و القرتاب منلوكان لديه شوق شديد ، تعلقه بالشهادة

وكان يقول يجب أن يرى البعثيون كيف يقاتل املجاهد العراقي املؤمن ضد أعداء 
 عىل مواقع هجوم مدرعبت البعثية ومن مواقفه انه عندما قامت القوا. اإلسالم

حمل قاذفته ليصب نريان فأرص أن يكون يف املقدمة ويتصدى للهجوم ، جاهدينامل
  .  إىل الرتاجع واالنهزام العدوعىل العفالقة املجرمني مام اضطرالغضب اإلسالمي 

سقطت ، وعندما كان يقوم بواجبه املقدس يف األرض الحرام، م١٣/٢/١٩٨٤يف ليلة 
فأصابته شظية فاستشهد لتعرج روحه إىل أعىل ،  منه قذيفة هاون من يد أثيمةبالقرب

  . ية إىل ربها ظلم البعثيني الطغاةاڪعليني ش
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 تُرى ما الذي دفع بهؤالء الشباب أن يرتكوا حنني األم …(عليه  تعاىل هللا رضوانومن وصيته 
روح هللا هذا هو إلهي َمن  ،واألب واملدرسة والراحة ويأتوا يف هذا الحر الستقبال املوت

إلهي أطل عمره ، ا وبعث الحياة إىل فكره بعد أن كان جامداالذي غري بكلامته شعب
إن وصيتي هذه ليست مبحض رغبتي وأميل بالشهادة .  آمني رب العاملني…اوانرصه دامئ

 ا لست يائسيولكن،  لهذه الدرجة الرفيعةاأجد يف نفيس لياقة واستحقاق الفإنني، اأبد
  . )…معنى لليأس يف عقيدتنا ال من رحمة هللا ألنه

  سالم عليه يوم ولد ويوم ميوت ويوم يبعث حيا 

  
  .م١٩٨٣ البرصة رشق – العراقي نجم أبو الشهيد يظهر اليسار من األول
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 أرسة من، م١٩٥٨عامقضاء القرنة  — ليد مدينة البرصةمن موا
 ا مؤمنافنشأ شاب، ُعرفت بالتقوى والصالح والجهاد يف سبيل هللا

فيض غرتفا من م، السالم ليهمع  ألهل البيتامحبّ ، صلب اإلميان
 عىل نهجهم القويم فأحب من أحبهم وأبغض من اسائر ، نورهم

    . أبغضهم
ُعرف بنشاطه اإلسالمي املعادي للنظام . املتوسطة يف مدينتهمل دراسته االبتدائية و أڪ

فمنها تحريضه للمؤمنني عىل الجهاد والثورة وتوزيعه للمنشورات ، البعثي املجرم
ومنها تصديه ملفرزة قوات أمنية حاولت اعتقال شابني مؤمنني يف ، اإلسالمية الهادفة

استطاعوا السيطرة حيث  حفل بعض الحارضين يف الةساعدمب فاشتبك معها، حفل زواج
  . ها عىل الفرارر اأسلحتها وأجب تجريدها منو ، عىل املفرزة

فكان ممن اعتقلهم ، تحمل السيد عباس الكثري من املعاناة من أجل دينه ومعتقده
وقاىس ، النظام املجرم يف مديرية أمن البرصة لنشاطه اإلسالمي ومعاداته لحزب البعث

  . يب الوحيشمن أجل ذلك شتى صنوف التعذ
وُعرف ، ل واملواقفاڪ يف معالجته للمشاهادئ، كان يتمتع باألخالق اإلسالمية العالية
  . إيرانو عنه مساعدته ألرس الشهداء يف العراق 

هاجر مع أخيه إىل إيران ، عىل الشباب املؤمن الرسايل بعد اشتداد الهجمة الرشسة
وبعد وصوله التحق مبعسكر ، اق ترك أرسته وزوجته يف العر فقد، م٢٦/٧/١٩٨١تاريخب

التي كلفت ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخثم انضم إىل الدورة األوىل لقوات بدر ب، الشهيد الصدر
  . بعد انتهائها بواجب عىل أطراف مدينة البرصة

 فمن املواقف التي يذكرها الحاج خالد األسدي عنه، والعفواتصف بالشجاعة واإلقدام 
 الذين املجاهدين بدون علم بعض مبهمة استطالعيةأمجد يف إحدى الليايل أبو ذهب (

هللا (إليهم أجابهم ببساطة وراحة بال أقبل  ماوعند …وهفجرحخطئا  أطلقوا عليه النار
  . ))يغفر لكم
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وعىل أطراف مدينة ، م١٦/٢/١٩٨٤يومأمجد عىل موعد مع الشهادة يف أبو كان السيد 
وبعد ، نحو مواقع املجاهدين عندما تصدى لدوريات صدامية متقدمة ليال، البرصة

نه فأصابته شظية يف م رب معها سقطت قذيفة هاون بالقكامقاومة عنيفة وأثناء االشتب
 اوشاهد، وصحبه األبرار السالم عليه  بركب الحسنيا ملتحقه الزيك بدمارأسه فسقط مرضج

  . عىل جرائم البعثيني وظلمهم ألبناء الشعب العراقي
  . ني يف مدينة األهواز ودفن يف مقربة الشهداءشيّعه جمع غفري من املؤمن

والعمل يف ،  يوصلني إىل هللااإخواين األعزاء لقد اتخذت طريق (هللا رحمهومن وصيته 
ففضلت هذا الطريق الذي سار عليه سيد الشهداء ،  كثريةاسبيله بعد أن رأيت طرق

 …ا جميعالسالم عليهمواألنبياء واملرسلون وشهداؤنا األبرار 
التي تسري ، عليه أن يفارق الدنيا الفانية الخّداعة، قول إن اإلنسان شاء أم أىبأ … 

ولذلك  )تعّمروها وال اعبورها( حيث وصفها أمري املؤمنني بقوله، باإلنسان إىل الهاوية
نرى أن أنبياءنا وأمئتنا تركوا هذه الدنيا وضحوا بأنفسهم للحصول عىل الدار اآلخرة 

  ).…وهي دار البقاء
  م عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياسال 
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. أبرص النور يف مدينة العامرة، م١٩٦٦من مواليد عام
ر مع أرسته إىل إيران ضمن حملة التهجري األوىل ُهجّ 
فسكن إحدى ، ثة سننيم وملا يزل عمره ثال ١٩٧٠عام

 محافظة أقضيةمخيامت املهجرين يف جهرم إحدى 
   . شرياز

م رجعت أرسته إىل العراق فسكن بلدته القدمية ودخل ١٩٧٥عامبعد معاهدة الجزائر 
م هجرت أرسته من جديد إىل إيران وسكنت ١٩٨٠ نيسان من سنه ٦يفو ، املدرسة فيها
  . قم املقدسة

وتدرب عىل مختلف   يف إيران بقوات الشهيد الصدرالتحق بعد فرتة من وجوده
تركت األثر الكبري عىل ، قىض تسعة أشهر يف تلك القواتفاألسلحة الخفيفة واملتوسطة 

  . حياته الجهادية
كان الشهيد ممن صقلته آالم الهجرة وربّته رياضة املعسكرات وعطّره غبار الجبهة 

 …ا شجاعا مقداما جريئافكان صبور 
  . م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخمدة بقوات بدر ضمن الدورة األوىل بالتحق بعد 

 وبعد أشهر من الجهاد وأثناء أحد شارف مدينة البرصة بواجب عىل مت تلك الدورةكلف
  . ١٦/٢/١٩٨٤تاريخبالواجبات أصيب برصاصة قناص يف رأسه فسقط عىل أثرها شهيدا 

  :تعاىل هللا رحمهمن وصيته 
فإنه باب من أبواب الجنة فتحه هللا لخاصة ، دإخويت املجاهدين أوصيكم بالجها(

 وأن،  إىل هللاإخويت إّن الجهاد هو أحسن طريق فال ترتكوه فهو الطريق املستقيم. أوليائه
  )…تنسوا إخوانكم املعتقلني من الدعاء لهمال 

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا  



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٤٢___

     
  ــــــــ ــــــــشهيد النارصيأبو   ـــــــــــ١٥ـــــ ـــــ

قافلة الشهداء تحث السري بقوة وإقدام وهي تسلك 
، الطريق الالحب الخطري متجهة نحو العامل امللكويت

والتي مل تفتأ لحظة عن العطاء لتمّهد الطريق 
وحياة شهدائنا األبرار صفحات ، عالء كلمة هللاإل 

   . ة منها واحدي وحياة أيب شهيد النارص خالدات
حتى  مدينة الثورة - محافظة بغدادإىلثم انتقل ، م١٩٤٠عامولد يف مدينة النارصية 

  . هجرته إىل إيران
يف سبيل  عانت الكثري من النظام البعثي الفاسد، شهيد إىل أرسة مؤمنة ملتزمةأبو ينتمي 

ب الوحيش ثم استشهد نتيجة التعذي، ملدة مثانية أشهر )حسني (فقد اعتقل ولده، دينها
  . الذي مورس ضده من قبل أجهزة النظام القمعية

ونتيجة الوضع املعييش الصعب ، مل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف ثانوية الزبريأڪ
 ١٨واءرتبة نائب ضابط يف ل فتدرج لالذي كانت متر به أرسته تطوع يف الجيش العراقي

  . م٢٠/٣/١٩٦٧يف حتى نهاية خدمته ٤ةقر ف
تضمن ذلك النشاط توزيع ، م١٩٦٨عامإلسالمي الحريك ضد النظام البعثي بدأ نشاطه ا

 ضدهم من خطط حزب البعث كااملنشورات وتوجيه الناس إلسالمهم وتوعيتهم عام يح
بعاد الشباب إل هدف كانت تالتي جاء بها املاسوين ميشيل عفلق والتي ، وأفكاره اللقيطة

 ه اضطر  مام ملالحقة أزالم النظامونتيجة لذلك أصبح عرضة. عن دينهم وعقيدتهم
التحق بقوات الشهيد الصدر ورسعان ما ، م٢٠/٩/١٩٨٠يومفوصل  إيران اىلللهجرة 

  . وشاركها يف الكثري من نشاطاتها الجهادية
وبعد ، م٢٧/٧/١٩٨٣عند تشكيل قوات بدر سارع باالنضامم إىل دورتها الثالثة بتاريخ

  .  عىل أطراف مدينة البرصةانتهائها اشرتك معها يف الواجب األول
كله شوق لخوض ،  بالحيوية والنشاط واالستعداد رغم كرب سنهاشهيد مليئأبو كان 

 التي كانت من  من املاهرين يف االتصاالت الالسلكيةكانو ، املعارك ضد القوات البعثية
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 أن يقدم خدمة كبرية هااستطاع من خالل  حيثاختصاصه يف الجيش العراقي
  . تضليل القوات البعثية ل طريق عمله يف أجهزة التنصتعن، للمجاهدين
يجمع بني الشخصية املدنية ،  عند إخوتها محبوباوكان لطيف، وخفة الظل، ُعرف باملرح
وبحبه للعلامء العاملني وعىل ، كام ُعرف بالصرب والتحمل وسعة الصدر، والعشائرية

  . عليه تعاىل هللا رضوان رأسهم اإلمام الخميني
يف  هاون وذلك بعد إصابته بشظايا قذيفة، م٢٤/٢/١٩٨٤يومام الشهادة الرفيع نال وس

إىل إحدى مستشفيات أصفهان واستشهد منها نقل و ، م١٦/٢/١٩٨٤يومتلك املنطقة 
  .  والتحق بركب النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقاكاهن

لعراقيني املجاهدين يف سبيل هللا أن ينرصوا أرجوا من إخواين ا( عليه هللا رحمةومن وصيته 
  . )اإلسالم واملسلمني إىل آخر قطرة من دمائهم وعىل هللا األجر

  سالم عىل الشهيد أيب شهيد يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا

  
  م١٩٨٤ البرصة رشق - املجاهدين من مجموعة يتوسط النارصي شهيد أبو الشهيد
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   ــــــــــــــــــــــــسيفأبو   ــــــــــــــــ١٦ـــــ ـــــ

فام أحاله إذا كان ، إذا كان املوت نصيب كل واحد منا
وما أحاله إذا كان يف سبيل هللا ،  عن اإلسالمادفاع

بهذه الكلامت الخالدات عرّف الشهيد ، والعقيدة
  . املوت وسعى إليه

 
أصابته شظايا قذيفة ،  لربها حالة سجوده خاشعويف، بينام كان يصيل صالة املغربف

فلقي ،  من عمره الرشيفاوهو ملّا يبلغ الستة عرش ربيع، الشيطان أدت إىل استشهاده
  . أرض الجهادعىل  يف الصالة السجودات الخضوع للباري عزوجل أال وهو ربّه يف أسمى آي

وُهّجر مع ، ئية فيهاوأنهى دراسته االبتدا، م١٩٦٨عامالنجف األرشف مدينة ولد يف 
بعد أن اعتُِقلوا من قبل ، م١٩٨٢عام املتوسطأرسته إىل إيران وهو يف الصف األول 

  . النظام البعثي يف شهر كانون الثاين من العام نفسه
وخالل ذلك واصل دراسته يف مجمع الشهيد ، سكنت أرسته طهران فعمل يف املهن الحرة

  . عليه تعاىل هللا رضوان الصدر
ومواظبته عىل صالته وصيامه ، الشهيد بتدينه والتزامه بالخلق اإلسالمي الرفيعُعرف 

  .  لدى أقرانه وأقربائها لوالديه محبوباوكان مطيع، التاسعة من عمرهبلوغ منذ 
التحق بقوات املجاهدين العراقيني ضمن الوجبة األوىل لطالب مجمع الشهيد الصدر 

باته العسكرية توجه مليادين الرصاع بني الحق وبعد أن أنهى تدري، م١١/٣/١٩٨٤تاريخب
  . والباطل

يف ، بالقرب من جزيرة مجنون، نال رشف الشهادة يف منطقٍة عىل ضفاف هور الحويزة
وعرجت روحه إىل أعىل عليني لتفوز مبقعد صدق ، م٦/٤/١٩٨٤املصادفليلة الجمعة 

  . عند مليك مقتدر
  تعاىل هللا رحمهومن وصيته 

تبكيا عّيل ألين مل أمت بل أنا ذهبت مع  ال تحزنا وأن ال ين أرجو منكام أنوالدّي العزيز(
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 فاملوت بعز أفضل … وإذا كان املوت خط عىل ولد آدم…عيل والحسني وأنا حي أرزق
ارجوا ( كذلك أوىص املجاهدين بهذه الوصاياو ، )…من املوت بذل أو املوت عىل الفراش

ه املظلومة وأن يؤيدوا خط اإلمام الخميني أن يواصلوا خط السيد الشهيد الصدر وأخت
  )…وأن يجاهدوا من أجل اإلسالم الرشيف فرجه هللا عّجل ألنه خط اإلمام صاحب الزمان

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا  

  
  .طهران ـــ الشهداء مقربة يف سيف أبو الشهيد قرب
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   ـــــــــــــــأبوعادل الظامل  ـــــــــــــ١٧ـــــ ـــــ

 — قضاء الرميثة — من مواليد مدينة الساموة
تلك املناطق التي ملعت ، م١٩٥٦عامناحية الوركاء 

التي تجىل فيها  أبّان ثورة العرشين الخالدة
 الشعبي حول املرجعية وقيادتها بأبهى فافااللت

   …صوره
كان لها األثر قد ف،  يف تلك الثورة فاعالا عشرية الظوامل التي كان لها دور أرسته منو 

حيث أعطى ،  يف نشاطه اإلسالميا رائعاالبارز عىل مسريته اإلميانية وأضفى عليه متيز 
 يف توعية ا جديدامام أشاع جو ، ا وتواضعا وإيثار ا يشع عىل أبناء وطنه حبا متوهجادفق

الذي أريد منه القضاء عىل كل نزعة ، النظام البعثي الكافرالناس وتعريفهم عىل طبيعة 
  . إسالمية لدى شعبنا يف العراق

واعتقل عده مرات وُعّذب ، لمطاردة واالعتقال من قبل كالب السلطة وزبانيتهالتعرّض 
فبعد اطالق ،  عىل االستمرار بعمله الجهادياولكن ما زاده ذلك إال إرصار ، يف أقبية األمن

غري أن ،  جهادية كبريةةمجموعة من إخوانه املؤمنني لتنفيذ عمليمع  خططرساحه 
  . التوفيق مل يحالفهم لتنفيذها

يهدف منها صدام واالستكبار ال ،  بها إلميانه بأنها حرب ظاملةكارفض الحرب واالشرت 
عن طريق ، م٢٠/١/١٩٨٤يوملذلك هاجر ، العاملي إال إطفاء النور اإلسالمي يف إيران

ويف نفسه لهفة عارمة ملواصلة درب الجهاد وحمل السالح ضد أعداء ، لعراقكردستان ا
  . اإلسالم من البعثيني وأذنابهم
اشرتك مع  و م٢٤/٢/١٩٨٤تاريخمن دورات قوات بدر ب) ٨(انضم إىل الدورة الخامسة

وكان  — جزر مجنون — أفرادها يف الواجب الجهادي األول عىل ضفاف هور الحويزة

                                              
 .األمري عيل أيب الشهيد دورة سميت )٨
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ويف تلك املنطقة نال وسام الشهادة الرفيع ،  يف التضحية واإليثار بهىيُقتد مثال
 بركب النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك املتحق، م٢٢/٤/١٩٨٤يوم

  ، رفيقا
اتخذته ، إخويت األعزاء إين أقدمت عىل طريق الجهاد يف سبيل هللا…( هللا رحمهمن وصيته 

، التي تجر املسلم إىل أعامل تبعده عن طاعة هللا ،لنفيس أطهرها من شوائب الدنيا
ثم . )… وصلوا عىل محمد وآل محمداواذكروا هللا كثري ، تهتموا بالدنيا ال وأوصيكم أن

 يزول يزيد إن شاء هللاهللا يحفظكم و …( يسطر لنا الشهيد يف مقاطع أخرى من وصيته
 ويأخذ بثأر الشهيد العرص الطاغوت الكافر صدام ويتخلص الشعب العراقي من الظلم

وباقي الشهداء األبرار واملؤمنني داخل زنزانات البعث  عليه تعاىل هللا رضوان الصدر
 تحزنوا ال إذا سمعتم باستشهادي( كذلك أوىص الشهيد والديه بهذه الوصية، )…الكافر

تأملوا ألين أخذت هذا الطريق وهو طريق الحق ضد الباطل وجاهدت يف سبيل وال 
  )…هللا

  عىل أيب عادل الظاملي يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياسالم 

  
  .العمليات بعد الثاين الفوج مواقع تحكيم م،١٩٨٥ الحويزة هور
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   ـــــــمحمد املياحيأبو   ـــــــــ١٨ــ ـــــ

، م١٩٥١عاممن مواليد محافظة البرصة 
ومل يكمل  ،م١٩٥٨عامدخل املدرسة 

دراسته بسبب الظروف التي كانت تعيشها 
اتجه إىل العمل ملساعدة والده من . أرسته

   . أجل تهيئة العيش الكريم لتلك األرسة
 افنشأ شاب، تسبها سامل من والده وبقية األرسةاڪالفطرة السليمة والسجايا الحميدة 

  . طيب القلب حسن السجايا، امؤمن
  . وكانت مثرة ذلك الزواج ولدين وبنتني ،م١٩٧٠عامتزوج شهيدنا  

 وكان يبني لزمالئه يف واستمر يف عمله، عمل يف رشكة املوانئ العراقية يف محافظة البرصة
العمل وباسلوبه الفطري البسيط أهداف حزب البعث وخططه الخبيثه ضد الدين 

  . واملؤمنني
والتي راح ، ؤمنني الغيارى بدأ صدام املقبور حملته الرشسة عىل أبناء العراق املعندما

ضحيتها مئات اآلالف من خرية الشباب بني شهيد قىض تحت سياط الجالدين أو عىل 
 ومهاجر استطاع الخالص من أزالم  يعذب يف الزنزانات املظلمةأعواد املشانق وسجني

مل يكن أمام  يف تلك األجواء املرعبة والتي تقرص الكلامت عن وصفها. صدام وزبانيته
 التجأ إىل األهوار يف وقت تزامن مع حرب صدام عىل إال التفكري بالخالص لهذا سامل

 فكر بالهجرة ليواصل طريق الجهاد بعد أن تعرف عىل بعض كا ثم من هنالجارة إيران
  . املجاهدين خالل تواجده يف األهوار

هيد ليلتحق مبعسكر الش، م١٩٨١عاممحمد إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران أبو هاجر 
وكم كانت فرحته وهو يدخل أول معسكر أسس ليكون نواة ، الصدر يف مدينة األهواز

اشرتك يف عدة واجبات جهادية مع . للعمل الجهادي ومقارعة الحكم الظامل يف العراق
  . قوات الشهيد الصدر

 فيها ضمن الدورة األوىل كامحمد من السّباقني لالشرت أبو بعد تشكيل قوات بدر كان 
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 هاوكان يؤدي، وتلقى تدريبات عىل األسلحة الخفيفة واملتوسطة، م٢٠/٢/١٩٨٣بتاريخ
الذين عاثوا يف أرض الرافدين ، ة الظاملنيتل منه إىل الجهاد ومقاابكل جدية وحامس شوق

  . افساد
يف مناطق ثم كُلف بواجبات أخرى ، عىل مشارف مدينته البرصةأول واجب بكُلّف 

  .  عىل أحسن وجهمختلفة أّداها
فكانت كلامته وعىل بساطتها ذات أثر ، الروح ةيوشفاف، امتاز املياحي بطيب القلب

  . اكبري ووقع خاص يف قلوب إخوته املجاهدين الذين أحبوه كثري 
ألنه عىل معرفة ، فرح عندما سمع أن الواجب القادم لقوات بدر يف داخل هور الحويزة

 من وهو فوج الشهيد الصدر يفها  حينكانو ، وكيفية العيش فيها، بظروف تلك البيئة
  . أبرز عنارص االستخبارات التي قامت باستطالع املنطقة وممراتها املائية

بعد ، اوشاء هللا أن يختاره شهيد، محمد وإخوته أروع املالحم يف أهوار الجنوبأبو سطّر 
ذباب ،  فيها برد الشتاء وحر الصيفسنني قضاها يف طريق ذات الشوكة متحمال

  . النهار وبعوض وِحرِْمس الليلوزريجي 
اشتبك ، استشهد وهو يؤدي واجبه الجهادي عندما وقع يف كمني ملا يسمى بفرسان الهور

لتعرج روحه إىل ، م١٠/٥/١٩٨٤فاستشهد بتاريخ، هو وأخويه اآلخَريْن مع أفراد الكمني
ئزة من أخذوا جثامنه ليحصلوا عىل جا  لكنهمأعىل عليني وترجع إىل ربها راضية مرضية

 فقد ُجرح أحدهامأما املجاهدين اآلخرين ، كام فعل أسالفهم ملعاوية ويزيد، صدام
  . وأرس اآلخر، وسقط يف املاء

إىل مقر الفيلق  )هناء الساعديأبو محمد املياحي واملجاهد أبو الشهيد ( نُقال وهام
ملجلس  تم تفتيشهام فُعرث عىل هوية يف جيب شهيدنا كانت صادرة من اكاوهن، رابعال

، حقق مع أيب هناءالذي كان يضابط الناولوها إىل ، األعىل للثورة اإلسالمية يف العراق
أيريد اإليرانيون أن يعلمونا :  قائالاقرأها دون أن يلتفت إىل عنوانها ورمى بها بعيدف

هناء حيث أنجاه أبو وكان هذا لطف من األلطاف اإللهية التي شملت املجاهد  ؟اإلسالم
هللا بن عيل يف عبدأما الجثامن الطاهر لشهيدنا فقد دفن يف منطقة ، رهمهللا من مك

  . أطراف مدينة العامرة
 سالم عليك أبا محمد يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٥٠___

      
  ــــــــــــــ عارف الجادريأبو   ـــــــــــــ١٩ــــ ـــــ

ص دونها كل عندما تعظم األهداف يف النفوس يرخ
وحينام يعيش اإلنسان يف معرتك الرصاع ، يشء

تربز ، والتضاد بني مصالحه الذاتية ومصالح مبدئه
كمثل ، التضحية لدى الصفوة املؤمنة من عباد هللا

   . أعىل وأسمى ما تصل إليه مراتب نكران الذات
وعاشت ر من تلك الصفوة التي استعذبت القتل يف سبيل هللا اڪوهكذا كان منري ش

  . )٩(أحالم الشهادة يف سبيل القيم التي آمنت بها

وترىب وسط أرسة متدينة ، م١٩٦٥عامولد يف قضاء عيل الغريب التابع ملحافظة العامرة 
إال أنها ، عانت كغريها من أرس الجنوب من شظف العيش، السالم عليهم محبة ألهل البيت

فرتىب عىل حب اإلسالم وأهل ،  العذبمل تبخل عىل وليدها من االنتهال من منهل اإلميان
  . السالم عليهم بيت العصمة الطاهرة

فأبعدوا عن الوطن ، شمل أرسته قرار التهجري الجائر من قبل نظام الجرمية يف بغداد
، )١٠(فسكنت أرسته مدينة دهلران،  ثالثة عرش عاماكاوكان له من العمر آنذ، م١٩٨٠عام

فصارت ، حقتهم نريان العدوان البعثي الغاشمفال ، بعد إخراجها من أهلها بغري حق
  . بعد معاناة طويلة) ١١(أهله إىل مدينة آبدانان مع هاجرف، قذائف الحرب تُدك املدينة

 لدى املجاهدين ملا اوكان محبوب، فأصبح من أملع املقاتلني، التحق بقوات الشهيد الصدر
  . األدب الَجمو عرفوا عنه من طهارة الروح وسمو النفس 

 ا روحيا وإعدادا عسكريا فرتة قضاها يف معسكر الشهيد الصدر تلقى فيها تدريببعد

                                              
 .م١٩٨٤ حزيران١٨ – ١٤١ الجهاد،العدد جريدة )٩

 .دهلران مدينة إيرانية حدودية تقابل مدينة عىل الغريب العراقية )١٠
 .مدينة تابعة إىل محافظة إيالم: آبدانان )١١



 ___٥١______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

لكنه ، ومل يوافق املسؤولون لصغر سنه، قرر االلتحاق بالخطوط األمامية للجبهة، اوثقافي
شارك يف عمليات عديدة أبىل و فأصبح من املرابطني األشداء ، بكائهو أجربهم بإرصاره 

  . فيها بالء حسنا
 قم املقدسة ودرس يف مدارسها اإلسالمية فرتة من الزمن إال أنه رسعان ما ترك انتقل إىل

حيث أرسل مع ،  مع املجاهدينكاإذ كانت روحه ترفرف هن،  نداء الجهادااملدرسة ملبي
  . م٢٧/٧/١٩٨٣مجموعة التحقت بقوات بدر ضمن أفراد الدورة الثالثة بتاريخ

ويف هور الحويزة وهي ، اف مدينة البرصةعارف يف واجبات جهادية عىل أطر أبو شارك 
رضب أروع األمثلة يف الصرب والتحمل عىل الرغم من صغر سنه ، املحطة األخرية له

يهاب املوت وذلك من  ال ا متمرسافقد كان شجاع، وصعوبة وقساوة ظروف األهوار
خالل الدوريات القتالية مع املجاهدين ضد ما يسمى بفرسان الهور من الذين باعوا 

وتنكروا ألبناء جلدتهم من أبناء العشائر املظلومني الذين كانوا ، ضامئرهم للعفالقة
فكان هؤالء املجرمون وبكامئنهم ، يحاولون الهجرة والخالص من براثن النظام البعثي

  .  دون وصول األرس املهاجرة إىل بر السالم واألمانحائال
نال عىل ،  أثيمةرصاصة غادرة من يدأصابته ، أولئكوأثناء مالحقة ، ويف إحدى الطلعات

لينطلق إىل ، م٣/٦/١٩٨٤املصادف، ق. ه١٤٠٤رمضان ٦يومأثرها وسام الشهادة الرفيع 
  .  وشاهداافردوس هللا الخالد شهيد

 عبدهللاأبا يا السالم عليك…تب بهذا اللون األحمر ألنه لون الدمأڪإين ( ومن وصيته
حرشين هللا معكم ، م عليكم أيها الشهداء الربرةالسال ، )١٢(جعفرأبا يا السالم عليك. الحسني

  . ماڪوآواين مأو 
صعب  وآله عليه هللا صىل إخواين إن طريق اإلسالم الذي بدأه سيد املبرشين وقائد املرسلني

إخواين هذا ، إلميانليسلكه إال نبي أو ويص نبي أو مؤمن امتحن هللا قلبه ال ، مستصعب
 وباألمس حفيده الغايل الشهيد الصدر، السالم ليهع الطريق سار عليه اإلمام الحسني

، إّن هذا الطريق ينتهي بنا إىل جنة الفردوس، وسار فيه الشهداء عليه تعاىل هللا رضوان
  . )ينالها إال ذو حظ عظيم ال والشهادة درجة عظيمة

  سالم عليك أبا عارف يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا
                                              

 .الصدر باقر محمد الشهيد )١٢ 
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   ــــــــــــــــــــــكرار الهاشميأبو   ـــــــــــــ٢٠ــــ ـــــ

يف أرسة متدينة ، م١٩٦٤ الكرخ عام-ولد يف مدينة بغداد
 عىل أداء الفرائض امواظب،  منذ الصغرافنشأ مؤمن

 بإقامة اوملتزم السالم ليهمع  آلل البيتاالدينية ومحب
  . شعائرهم

 
سافر إىل إيطاليا بغية إكامل   ثم منطقة البياعتخرج من الصف السادس العلمي يف

، بريوجاتم اإليطالية فوفق لنيل مقعد للدراسة يف جامعة، دراسته الجامعية يف جامعاتها
  . عىل مجتمعها الجاهيلولكنه رسعان ما عاد ناقام

حيث كان يشارك أباه ، كان لتدين أبيه كبري األثر عىل التزامه وسلوكه يف مستقبل حياته
عندما كرب واشتد عوده انعكست آثار تربيته . أداء العبادات وإقامة الفرائض الدينيةيف 

  . بني أرسته وأقرانه بزهده بالحياة الدنيا وزبرجهاحيث اشتهر ، الطيبة عىل سلوكه وسريته
رفض االنتامء إىل اإلتحاد الوطني أو أي تنظيم غري إسالمي بالتذرع بشتى الوسائل 

  . ته اإلسالمية عن العفالقةأخفى هويقد والطرق و 
عن طريق إىل إيران اتخذ قراره بالهجرة  بعد حملة االعتقاالت التي طالت املؤمنني

لتحق بإخوته املجاهدين يف  وبعد وصوله بأشهر ا مع مجموعة من أصدقائهكردستان
  . معسكر الشهيد الصدر يف مدينة األهواز

تلقى فيها أنواع ف، م٢٠/٢/١٩٨٣ريختا ببدورتها األوىل عند تشكيل قوات بدر التحق
نتقل بعدها إىل الخطوط األمامية لجبهة ثم ا، التدريبات العسكرية والدروس العقائدية

  . وبشجاعته وإقدامه ُعرف بحضوره املميز و الرصاع مع العفالقة جنب إخوته املجاهدين
بقاء ويكر يطيق ال ال مل يكن يذهب لزيارة أهله إال ملدة قصرية يتمتع بجزء منها ثم

كان يروى ألخوته األحاديث اإلسالمية عن املجاهدين والشهداء .  إىل سوح الجهاداراجع
  . ويدعوا إخوانه للجهاد يف سبيل هللا باستمرار والذي مل ينقطع هو عنه

ألنه يرى أن ، بعض األعامل اإلداريةب والقيام لرتك الجهاد  التي قدمت لهرفض العروض
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مل يخلع مالبسه العسكرية طوال حياته يف  لذلك، تمرار فيهالواجب يحتم عليه االس
  .  ويُدفن فيهلباس الجهادوحقق هللا له أمنيته بأن يستشهد وهو يرتدي ، إيران

 عىل صالة الليل امواظبوكان ،  العبادة والذكر هلل سبحانهةكرث  و ُعرف بالتواضع والهدوء
  . يف أحلك الظروف وأشدها

حتى أنه أخرب عن ، فوصل درجات من السمو الروحي، روحانية نفسه تربية عرفانية رىب
  . شهادته قبل حصولها

ليطوي آخر صفحة من ، م١١/٣/١٩٨٥املصادف ق. ه١٤٠٥/جامدي الثاين/٢١ثم يأيت يوم
عندما شارك ضمن فوج الشهيد ، صفحات حياته الرشيفة املعطاءة يف هور الحويزة

 تعرج إذل بعدها وسام الشهادة الرفيع لينا، الصدر يف عملية تحرير مخفر الرتابة
  . روحه إىل أعىل عليني حيث الجنة والرضوان

وأسأله أن نويف برصخة ، خري ما أفتتح به هو الثناء هلل وحده( تعاىل هللا رحمهومن وصيته 
أعلم إن كنِت عىل  الأمي!  من بعيدا إىل أمي العزيزة مناديتب أوالأڪ. السالم ليهع الحسني

، هو دمي جزاء لرتبيتكِ ،  أم ال؟ إّن أعظم ما أقدمه إليِك هدية متواضعةقيد الحياة
وإين ألعتذر إىل هللا عن ، فكيف إىل هللا؟ هذا ليس بالوفاء الكامل، ويبدو كأنه قليل

  . التقصري
 أال …إىل كل من أوذي يف عرضه أو يف ماله أو يف دينه أو يف دنياه من صدام وزمرته

أال يكفيكم أن سلبت حقوقكم ماذا ، أال يكفيكم الترشيد، اضيةتكفيكم ساعات الغي امل
فيا ، ماذا تنتظرون؟ تناديكم هلّموا، تناديكم لسالما ليهامع تنتظرون؟ وأرض عيل والحسني

والقرآن يرصخ من جديد ، يرصخ السالم ليهع أسفا عىل من مات عىل الفراش وابن الحسني
تجمعونها؟ أم الدور التي تشيدونها؟ فالحرائر يف أتفيدكم أموالكم التي ، تنفروا ال ما لكم

تتجدد أما من  السالم ليهع سجون بغداد يرصخن أما من مغيث؟ فتلك هي ذكرى الحسني
  . حسني يانارص ينرصين؟ لبيك
وأريد اللحاق باإلمام الحسني ، أناديكم وقد سئمت الحياة: إىل أهيل وأقربايئ

حب الدنيا عن  وال تلهكم أموالكم وأوالدكم ال أقول، لحاق معانق حبيب السالم ليهع الشهيد
  . )اقد ثبت اآلن َمن اغرتّ فيها خرسها واآلخرة مع. ذكر هللا وطريقه

 سالم عليك أبا كرار يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا
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   ــــــــــحيدر الشاعرأبو   ـــــــــــ٢١ـــــــــ

الحمزة  — من مواليد محافظة الديوانية
عاش وسط أرسة ، م١/٩/١٩٥٤يفالرشقي 

رسالية مجاهده ُعرفت بتدينها والتزامها 
فوالده اعتُقل ، السالم ليهمع وبحبها ألهل البيت

ب من ِقَبل السلطات الجائرة واستشهد  وُعذِّ
ان ك ربڪوكذلك أخوه األ، م١٩٨٢عاميف 

 ومن الدعاة النشطني يف الوسط امدرس
استشهد بعد اعتقاله من قبل ، االجتامعي

   . النظام العفلقي للمرّة الثانية
وباألخص ضد ، ووقوفه بوجه الباطل أينام وجد، تقواهو ُعرف فيصل ومنذ صغره بتدينه 

أخذه يف هللا توال ، يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، البعثيني الذين ميثلون الباطل بعينه
  . وهذه الخصال مل تكن فيه وحده بل يف جميع أرسته املتمسكة بالدين، لومة الئم

أُجرب عىل ترك دراسته يف املرحلة املتوسطة ، نتيجة الظروف املعاشية الصعبة ألرسته
وااللتحاق بالسلك العسكري فكان عريف درع يف كتيبة دبابات بدر التابعة إىل الفرقة 

  . العارشة
فكانت إجازته الدورية وليايل الُجمع  السالم ليهمع  شديد التعلق مبراقد العرتة الطاهرةكان

  . ينضب ال برامج لزيارتهم والتزود من معينهم الرقراق الذي
،  املساجد والحسينياتوهو من رّواد،  بصالة الجامعة مهام كانت األسباباكان ملتزم

هللا عبدقامة مآتم العزاء عىل مصيبة أيب وله دور فعال يف إ، حسيني من الطراز األولو 
  . يهاب تهديدات ومراقبة جالوزة النظام وال الحسني يوم العارش من املحرّم يف بيته

  إىلةجر هبعد املضايقات التي تعرض لها من قبل أفراد االستخبارات العسكرية قّرر ال
 لهم آخر اجالب، زتهيف الدبابة التي كانت بحو ، م١٧/٩/١٩٨٠تاريخ بالجمهورية اإلسالمية

وعىل أثر ذلك أقدمت ، األخبار واملعلومات املتعلقة بحشود البعثيني وحربهم القادمة
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ومن ، السلطات الجائرة عىل اعتقال جميع أفراد أرسته وأودعوها السجن وفرّقوا بينها
تعرضت أرسته ألقىس صنوف ، بني من اعتقل ابنه الذي مل يبلغ السنة الثالثة من عمره

لكن ذلك مل يُفتَّ يف ، رب وكام مرّ ڪواستشهد عىل أثر ذلك والده وأخوه األ، ذيبالتع
  .  عىل مواصلة الطريقابل زاده عزمية وإرصار ، عضده

شّمر ، وعندما ُشّنت الحرب ضد الجمهورية اإلسالمية، التحق بقوات الشهيد الصدر
ني يف أول النجدات لصد امللتحق) ١٣(وتوّىل تدريب املقاتلني، الشهيد عن حميته الرسالية

وقد أنيطت به عدة مسؤوليات يف قيادة ، واملشاركة يف القتال تارة أخرى، االعتداء تارة
  . مجاميع مقاتيل قوات الشهيد الصدر يف مختلف مواقع الجهاد

يرثيهم ، وكثري الرتدد عىل قبور إخوانه الشهداء، كان من املواظبني عىل صالة الليل
  . ةيك عىل الثأر لدمائهم الز مصمام، هويبكيهم بقلب، بشعره

  . رفد أدب الجهاد والثورة بقصائد حامسية خالدة مازالت ترّددها األجيال
  : )مجاهد وصية( بعنوان قصيدة، قصائده ومن

  املجاهد كتب فوگ الچفن بالدم ماكو اقامة
  اتظل صالته قرص مادام بسالمة

  وماكو اقامه
   أهلنهوشعبي منهوب وخطط أمريكا متيش براس

  وجيشنه اليل چانت اتهابه األمم منعزل عنَّه
  ودينـَّه بدلو اسمه باسم عفلق

  بالبعث باالشرتاكية اليل صار النهب فنـَّه
  لو بحرية اليل صارت سجن إلنـَّه

  لو شعار الوحدة من فوگ وحدر فرق شملنـَّه
  منهو يهتم، لو بدستور البعث ميثاقهم مخطوط بالسمّ 

  ائيل جابته املحنـَّهإرس ، أمريكا، روسيا

                                              
 .الدبابات سالح عىل مدربا كان )١٣ 
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  لو مجلس خليجينه املچنـَّه، لو عن فهد، لو مبلك حسني
  منهو يهتم والبعث حل بانتقامه، منهو إلنه

  شلون ما نرفع شعار الهجرة من باب السالمة
  ماكو اقامه، وماكو اقامه

  مو أهلنه بسجن صدام عفناهم واجينه، اشلون گيل انقيم
  نهموش واعدناهم نعود وبنادقنه بدي

  موش إحنه اليل تحالفنه بدم اخوتنه
  ابدم الصدر الشهيد نحامي دينه

  موش إحنه اللی عمر ندعوا ابعث دولة كرمية
  مو قسمنه بدمعة األيتام وبسرت الحراير

  كون آلخر نفس ونحقق حچينه
  تحت رحمة أمن بغداد اللعينة، مو خوايت بسجن صدام وبنايت

  ب ثار تسعر عالبعث طال تبگه بينه الغرية، عمي لو ماعدنه دين
  وكون لجله نشب نار، عار للام يحمي عرضه

  كون ألغم روحي عالكافر وأفجره
  جسمي لو ظل عدل عار

  شنهو صدام وشنهو حكمه ونظامه
  وشنهو يتسلّط عىل أعراض األحرار

  اشلون واحنه حسني علّمنه الشهادة
  اشلون لو تنجمع ويَّه الغرية دين

  يمصدأبو شب نارين واحرگ اكون 
  اچفوفی مفتوحات ما مشدوده عني

  أقسم بدمع اليتامه برشف ديني
  ه السالمهأبگه ما طول العمر بي

  أشعل چفوفی لجل ديني مشاعل
  وماكو اقامه   وخيل نار املشعل ادوي عالمه
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  :رسه قدس ومن أبيات له يخاطب فيها اإلمام الخميني
  إلك بس الك

  سجدن حچايايت إلك
  بالشعر مگدر أوصفك

  كل الدنيا نجمة ادور إنته اله فلكلََون 
  همتك تخطيط كامل للكرة وانته املَلَك

 إيدك متده عىل الدنيا شفه ومن خيال الچف عدوك هم هلك
*****  

 امشارك، م١٥/٣/١٩٨٤ بتاريخ)١٤( بقوات بدر ضمن الدورة السابعةهللا رحمهالتحق الشهيد 
ثم اشرتك يف  ا يف مواقع الجهادثم بقي مرابطإخوته املجاهدين يف عمليات هور الحويزة 

بعدها قام مع مجموعة من املجاهدين باالندفاع إىل ، تحرير جزيرة الرتابةعمليات 
لينال بعدها وسام الشهادة الرفيع األمام يف جولة استطالعية أصيب عىل أثرها برصاصة 

عدما ب، تعرج روحه الطاهرة إىل ربها راضية مرضيةو ، م١٥/٣/١٩٨٥يوميف تلك املنطقة 
  . فإىل رحمة هللا ورضوانه،  يف التضحية والفداءاسطَّر دروس

والصابر حبيب هللا ، أوصيكم بالصرب ألن عاقبة الصرب حميدة( هللا رحمهومن وصيته 
ألن الطريق طويل ويحتاج ، وكونوا عند حسن ظن الرسالة بكم، فتقربوا إىل هللا بالصرب

، رثوا من الصالة عىل النبي وآلهأڪف، اآلخرةليك تحظوا بسعادة الدنيا و ، إىل بذل كبري
ألن التشاؤم والعزلة ، وأدميوا الوّد واملحبة بينكم، ومن العبادة املستحبة وتالوة القران

 إىل خطابات اإلمام الخميني اواستمعوا دامئ، والكراهية جبل عال يريكم الحياة صغرية
  . )…به أعداء هللا ورسوله يرضب األنه يصول بكم وكونوا له سيف، اوترجموها عملي

سالم عليك يوم ولدت ويوم جاهدت بالسالح وبالكلمة الهادفة ويوم استشهدت ويوم 
 مبواقفك البطوليةو تبعث حيا وسالم عىل أهلك الذين سيفخرون بك 

                                              
 . سميت دورة الشهيد أبوعامر الخاليص)١٤ 
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  ــــــــــ ــــحسن الرتكامينأبو   ـــــــــــــ٢٢ــــ ـــــ

تلك ، م١٩٥٦عامناحية تازة   مدينة كركوكولد يف
ألبطال الذين سّجلوا املدينة التي أنجبت العديد من ا

عاش يف ، هم يف سفر البطولة والفداء والشهادةأسامء
، وسط يحمل اإلميان يف قلبه واإلسالم يف وجدانه

   …وتحمل من أجل ذلک الكثري من اآلالم واملعاناة
 عليه أن يُعتقل اولذا مل يكن غريب، املشؤومالبعث د الرفض االنتامء لحزب فقد رفض أش

  .  عىل مواصلة الطريقا وإرصار اولكن ذلك مل يزده إال عزم، املرة تلو األخرى
 الجيش القادم لحرب معوكان يشعر بأن مكانه ليس ،  بالخدمة اإللزاميةاالتحق مجرب 

يرفع صامم األمان عندما  ال لبرصة كانففي قاطع ا، اإلسالم وقتال شعب مسلم آمن
األمر الذي حدا بأحد ضباط الصف ، تؤدي إىل قتل األبرياء ال يطلق قذائف الهاون ليك

  .أن يُطلع استخبارات الوحدة بذلك
ثم من ،  الحوادث وغريها اضطر إىل ترك الجيش واالختفاء يف أطراف مدينة كركوكتلكل

التي ، حتى وجد ضالته يف كردستان العراق أخذ يبحث عن طريق للهجرة بدينه كاهن
 إىل إيران يف الشهر التاسع من الوصولبعد شهرين من املسري املضني و  متكن من خاللها

ليكون من السباقني إىل الجهاد ومقارعة الظاملني من البعثيني أعداء هللا ، م١٩٨١عاممن 
  . )١٥(فانضم إىل حركة املجاهدين، وأعداء اإلنسانية

تلك الدورة التي وضعت اللبنات األوىل ، م٢٠/٢/١٩٨٣دورة األوىل بتاريخالتحق بال
، ان الجهاد إال نادر اديومل يرتك مي، ورابط يف خنادق القتال، واألساس لتشكيل قوات بدر

  . التي سالت عليها دماء املجاهدين وعرجت منها أرواح الشهداءفقد عشق تلك األرض 

                                              
 الحكيم العزيز عبد السيد بارشاف تانوك الجهادية الساحة عىل العاملة الفصائل من وهي )١٥ 

 .القمعية النظام أجهزة ضد نوعية عمليات عدة نفذت
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بل اقرتن ذلك بالشجاعة ، البارزة فيه فحسبمل يكن الصفاء والطيبة هي الصفات 
 كاوهن. والثقة باهلل وبالنرص واليقني مبا أعده هللا للمجاهدين من الثواب واألجر الجزيل

صفات أخرى تجلت فيه وهو يشارك إخوته يف صد الهجوم البعثي عىل أحد مواقع 
إذ يتقدم ، ملشهورةاملجاهدين بالقرب من مدينة البرصة وذلك يف معركة الساتر الرتايب ا

 وعندما  فيسقط جريحا…بشجاعة نادرة أمام الدبابات العراقية والجرّافات الثقيلة
 الوعي كنت أنتظر ا فاقداعندما سقطت جريح(:يجيبعن مشاعره يف تلك الحالة يسأل 

 فحمدت هللا ودعوته أن مَينَّ عّيل بفرصة أخرى أنال االجنة ولكن أدركت أين ما زلت حي
  . )هادةفيها الش

 صفحة من أروع صفحات مجاهدي بدر عىل رغم كل الصعوبات هور الحويزة
وستبقى تلك الليايل واأليام عالقة يف مخيلة املجاهدين وسيخلدها ، والظروف القاسية

الذي اختري ليكون آمرا ، هور الحويزة هو املحطة األخرية من حياة أيب حسن. التاريخ
ومل تكن صفة املسؤولية وقيادة مجموعة من ،  بدرالحدى رسايا الفوج الثالث للواء

وهنا يسجل مأثرة ،  من التواضع وخدمة املجاهدينا سوى مزيداالفصائل تعني شيئ
نطقة الحرام يف املبطولية أخرى حيث توجه مع مجموعة من إخوته لالستطالع داخل 

وَحدث ، ثاينوكان هو عىل رشاشة الدوشگا يف الزورق ال، عمق األهوار وذلك يف زورقني
إذ قام بإطالق النار ، نقذ املوقفأ وبشجاعة نادرة ، أن اصطدم الزورق األول بكمني معاد

  . وقتل العديد منهم وأنقذ رفاقه من موقف صعب، عىل كمني األعداء بكل ثبات
وهي جزيرة صغرية وسط هور الحويزة كان فيها  — شارك يف عملية تحرير الرتابة

وكان يف طليعة ،  وتقدم كعادته نحو مكامن الخطر- قبل الحربا حدوديامخفر 
حسن مع إخوته أبو استمر ، كااملجاهدين الذين فتحوا النار عىل القوات البعثية هن

ثم اندفعوا إىل ، املجاهدين باستحكام مواقعهم يف منطقة الرتابة واملناطق املحيطة بها
ي استعادة ذلك املوقع املهم فزّج حاول النظام البعث، األمام لتأمني املسالك املؤدية إليها

. فُقتل من قُتل وفرَّ الباقون بني القصب والربدي، ن لهم باملرصادو فكان املجاهد، بقواته
قام النظام بعد فشل هجومه بقصف عشوايئ مكثف وقعت إحدى القذائف عىل 

 للفوج احسني الهاشمي وكان آمر أبو مجموعة من املجاهدين فاستشهد منهم السيد 
فاضل الحيدري وسقَط معهم أبو جعفر الكاظمي و أبو مهدي الكاظمي و أبو ث و الثال
ارفة الو  ليسقي شجرة اإلسالم، م٢٢/٣/١٩٨٥يوم بدمِه الطاهر ا مخضباحسن شهيدأبو 
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 بركب النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك املتحق، بدمه الطاهر
  . )١٦(وبذلك تحققت الرؤيا التي رآها ذات يوم، رفيقا

فإن األعداء يحاولون زرع الفتنة ، انبذوا ما يفرق صفوفكم( تعاىل هللا رحمهومن وصيته 
  . )…بينكم فكونوا أذىك من أعدائكم

  سالم عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يبعث حيا 

  
   :الشهداء الصورة يف يظهر التدريب، أثناء األوىل الدورة
  .الطيب دمحم أبو -٢ الرتكامين حسن أبو -١

 

                                              
 ورقة أعطاين شخصا املنام يف رأيت (كاسيت رشيط عىل بصوته الشهيد ذكرها التي الرؤيا تلك )١٦ 

 ).منه أجمل عيني ترى فلم فدخلت البستان هذا ادخل وقال
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   ــــــــــــــحسني الهاشميأبو   ـــــــــــــ٢٣ــــ ـــــ
يف محافظة العامرة من أرسة ، م١٩٤٨عام ولد

، مفطورة عىل اإلميان الصادق وحب النبي وأهل بيته
مام ، ربته عىل األخالق الفاضلة والسجايا الحميدة

  .  عند غريه مبزايا خاصة قل نظريهاميتاز هجعل
 

انتمى إىل صفوف حزب الدعوة . مل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف مدينتهأڪ
لهذا ،  بأخالقه الرفيعة وحسن معارشته لآلخرينافكان داعي، م١٩٧٩عاماإلسالمية 

  .  وفقه هللا للتأثري يف األوساط التي عاش فيهاافكان ناجح، تسب حب الناساڪ
وتخصص يف أحد ، رط تحت ظروف خاصة يف السلك العسكريبعد انتقاله إىل بغداد انخ

 يف اختصاصه مام أهله للمشاركة يف دورات خاصة خارج اوكان ماهر ، الصنوف املعقدة
حسني سواء يف العامرة أم يف أبو وتحت مختلف الظروف التي عاشها السيد . العراق

 بدينه اقي متمسكب،  وهو محل دورته العسكريةكابغداد أم يف اإلتحاد السوفيتي آنذ
مل يضعف ومل يكل بل ،  لإلنسان املتدينمثاالكان والتزامه برسالته املحمدية األصيلة و 

 وبصرية حتى قررت زمر املخابرات الصدامية التي كانت ترصد تحركاته منذ ايزداد نور 
زمن بعيد أن تعتقله وهو يف الغربة عن بلده وأثناء مشاركته يف تلك الدورة خارج 

لكنه بلطف هللا سبحانه ومبا أويت من وعي وذكاء أحس باألمر واختفى عن  ،العراق
  .  يف أرض إيران يف مطلع الثامنيناتاعيون الجالوزة وتنقل من بلد إىل بلد ليحل مهاجر 

 من جند ا وفياومنذ وصوله إىل الجمهورية اإلسالمية ارتدى زي الجهاد وصار جندي
  . يف الدفاع عنه اإلسالم مخلصا

 وشارك يف عدة مواقع كا هنام وظل رابض١٩٨١عامق بقوات الشهيد الصدر التح
  .  عن اإلسالماجهادية دفاع

حسني يف طليعة الذين انضموا إىل دورتها األوىل أبو عند تشكيل قوات بدر كان السيد 
 مدينة رشقليتوجه بعدها يف الواجب األول الذي كُلَِفت به ، م٢٠/٢/١٩٨٣بتاريخ
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 حينها عىل رأس مجموعة االستطالع التي متتاز عادة بالشجاعة وانتخب يف، البرصة
 ارة املجاهدين صور اڪومن خالل عمله هذا طبع يف ذ، والذكاء والدقة وقوة املالحظة

  . تنىس من اإلقدام والتضحية والفداء والتفاين يف سبيل هللاال 
 للفوج الهاشمي آمر حسني اأبو عند تشكيل لواء اإلمام الصادق من األفواج الثالثة اختري 

  . ملا ميتلكه من مؤهالتكان أحق بها بل  اومل يكن اختياره لهذه املهمة اعتباط، الثالث
باب  :كلفت األفواج بواجب يف هور الحويزة وانترشت متخذة مواقع لها يف مناطق

واجدها استطاعت توبعد أن عززت ، )١٧(الكرس، طريق الربمائية، برگة سيد نور، الهوى
  . ع ظروف الهور الصعبة وأجوائه القاسيةالتكيف م

فتح لهم قلبه الكبري واحتل ، املجاهدين لكل ا كبري احسني الهاشمي أخأبو كان السيد 
ولطاملا ، كان ينادي عىل إخوته بأحىل ما يحبون من األسامء، املكان األعز يف قلوبهم

يف اللحظات حيث كان يُعرف بالنكتة الحارضة ، أدخل الرسور عىل قلوب الذين معه
وفوق كل هذا كان مدرسة إسالمية تجمع يف ثناياها األطروحة النموذجية ، املناسبة

أما يف حقل الفكر فهو عقلية ، ا واعياففي وسط الناس كان مؤمن، للشخصية اإلسالمية
ويف العقيدة والسياسة كان ، يقظة تدرس املسائل بعمق وتأمل من خالل رؤية واقعية

 ا متعبداوعىل مستوى النفس إنسان،  بخط اإلمام ووالية الفقيه كامالا وإمياناميلك وضوح
 إخوته عىل عدم ا الترصف يف بيت املال حاثا لنفسه أشد املراقبة وخصوصا مراقباملتزم

 ا وصديقابينام كان يف عالقاته مع إخوته املجاهدين أخ، اإلهدار واإلرساف والتبذير فيه
د والحرب تتحدث بصدق عن لجهاساحات انت كا ا وخادماوأستاذا وقائدا ومرشد

رَِجاٌل ﴿بطوالته وشجاعته وبراعته يف التخطيط والقتال وإنه بحق مصداق اآلية الكرمية 
  . )٢٣من اآلية: األحزاب( ﴾ َعلَيْهِ َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَ 

رسة كنا مع املد، بعد عملية تحرير مخفر الرتابة() ١٨(يقول عنه املجاهد غانم املياحي
ومع الخربة العسكرية يف نظم ، املتجولة والعقلية النرية والبعد الواسع يف التفكري

كانت ومع الحنان الغزير الذي يعطف به عىل جنوده وكافة التشكيلة التي ، الصفوف
كنت ، …حسني الهاشمي تغمده هللا بواسع رحمتهأبو ذلك هو الشهيد السعيد ، بإمرته

 أحد األيام ونحن يف ففي، …أثناء العمليات املذكورةمعه يف كل جولة عىل القوات 
                                              

 .زةالحوي هور يف مائية وممرات مناطق )١٧ 
 .املياحي عامر أبو املجاهد هو )١٨ 
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وأمام مخفر الرتابة وبعد مرور يومني عىل نفس العمليات وهي ) ١٩(اتيّ منطقة البن
إين أطلب من هللا سبحانه أن يرزقنا : مستمرة يف حدتها قال يل ويف آخر يومني من حياته

 نه يف موضع آخر أنه قالوينقل ع، )…التوفيق يف هذه العمليات ودوامها حتى النرص
ال أبقاين هللا ليوم أحرم فيه من الجهاد ومن ورائنا صدور حرى وعيون عربى يف عراقنا (

وكان ميتاز بالهدوء ، عابكان له الباع الطويل يف تحمل الص( اوقال فيه أيض، )…الجريح
راقيني يف  أن يرى العاويتمنى دامئ، وكان يتحاىش أن يعيش بني إخوانه كمسؤول، والرزانة

  . )… ولقد أعجبني منه تقواه والورع الذي يتحىل به…املهجر تسودهم الوحدة والوئام
أما عن شهادته فقد كان ذلك يف بدايات تشكيل لواء بدر يف العمليات التي خاضها 

حسني مع رسية من فوجه يف أبو عندما شارك السيد ، املجاهدون يف هور الحويزة
زول املطر طالته قذيفة غادرة مع ي ناڪف املعادي يحعندما كان القصو ، العمليات

مهدي أبو فاضل الحيدري و أبو حسن الرتكامين و أبو أربعة من إخوته املجاهدين وهم 
  . ٢٢/٣/١٩٨٥تاريخجعفر الكاظمي بأبو الكاظمي و 

  سالم عليه وعىل إخوته وهم أحياء عند ربهم يرزقون 

  
 .ملقدسة اقم مدينة يف الهاشمي حسني أبو الشهيد تشييع

                                              
  .الرتابة منطقة من بالقرب الحويزة هور مناطق إحدى: البنيّات )١٩ 
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   ــــــــــــالكاظميمهدي أبو   ــــــــــ٢٤ــ ـــــ

ولد يف مدينة الكاظمية املقدسة إىل جانب 
نشأ وترعرع بني ، م١٩٦٤عامالصحن الرشيف 

القبتني املقدستني لينهل من فيض ذلك النور 
البتدائية واملتوسطة يف مل دراسته اأڪ .اإلمياين

   . مدارس بغداد
ُعرف ومنذ نعومة أظفاره بالتزامه الديني وأخالقه العالية وبالهدوء والسكينة 

دائم الحضور ، السالم ليهمع وحبه ألهل بيت العصمة والطهارة، واملحبوبية يف قلوب الناس
  . وة يخطوهاوعالئم التُقى ظاهرة عىل قسامت وجهه ويف كل خط، للآمتم الحسينية

فعمدت عىل تهجريهم ، مل تطق السلطة البعثية الغاشمة وجوده ووجود أرسته
كام هو حال اآلالف من األرس التي كان نصيبها من نظام ، وإبعادهم من العراق

 السالم ليهمع هل البيتأل  همتباعوا محبتهملذنب سوى ال، العفالقة اإلبعاد والتهجري
 أرض وبعد وصولهم، أرسته يف ظروف قاسية وصعبهيى مع فهّجر يح، واملذهب الحق

ق بالدورة الثانية لقوات مجاهدي اتحلاالقرر  حتى مل يلبث طويال، الجمهورية اإلسالمية
بعد أن أنهى التدريبات الالزمة كُلّف مع أفراد دورته بواجب ، م٢٢/٥/١٩٨٣تاريخببدر 

، تأخذُه يف هللا لومة الئم ال  من الطراز األولفكان مقاتال، عىل مشارف مدينة البرصة
حتى جرح ،  للواجبات الجهاديةاسبّاق، ُعرف عنه التضحية واإليثار وعدم مباالته باملوت

بل رسعان ما متاثل ، جروحا بليغة لكنها مل تثني عزميته عن مواصلة الجهاد يف سبيل هللا
ت وجوالت كانت له صوال ف ارولكن هذه املرة يف األهو ، للشفاء وعاد إىل سوح الجهاد

 يف تحرير ا وخصوصاضد قوات البغي والعدوان حيث أبىل املجاهدون فيها بالء حسن
أثر ، م٢٢/٣/١٩٨٥يومبعدها نال شهيدنا رشف الشهادة يف تلك املنطقة ، منطقة الرتابة

حسني الهاشمي لرتتفع أبو قذيفة غادرة مع أربعة من املجاهدين منهم آمر فوجه السيد 
  . كو إليه جور الطغاةروحه إىل بارئها تش

تبيك عيل بل ابيك  وال تحزين ال أماه أرجو منك أن( عليه هللا رحمةومن وصيته 
وافرحي ، زينب وأصحاب الحسنيو رب ڪوأوالده والعباس وعيل األ السالم ليهع الحسني
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أنا وأنت وأيب وكل من مييش يف هذا ، بالشهادة وكوين مطمئنة من لقائنا يف الجنة
  . )…هللاإن شاء الطريق 

  ،سالم عليك أبا مهدي وعىل إخوانك الشهداء الذين سبقوك يف هذا الطريق
  اها إال الذين صربواقّ  لك الجنة والحور الحسان وما يُلاوهنيئ

  اها إال ذو حظ عظيمقّ وما يُل

 
   :الشهداء فيها يظهر صورة الدورات، إحدى يف لثالثا الفوج

 كميل أبو -٤ الدين يعسوب أبو -٣ ظميالكا جعفر أبو -٢ الكاظمي مهدي أبو -١ 
  .نعيمة أبو -٦ الغفاري ذر أبو -٥ الدجييل
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  ـــــــــ ــــحسن الكاظميأبو   ــــــــ٢٥ــ ـــــ

انتقلت ، م١٩٦٣عاممن مواليد محافظة بغداد 
أرسته للسكن يف مدينة كربالء جوار سيد 

لينهل من فيض نوره ، مالسال  عليه الشهداء الحسني
ويستلهم منه اإليثار والفداء ، اإلمياين

ترىب وترعرع يف أحضان أرسة  .والتضحية
  .غذته اإلميان وأرضعته اإلسالم، مؤمنة

  ضد صداماانتفض وهو يف عمر الشباب ثائر 
   وكانت له نشاطات إسالمية، وزمرته املجرمة

ته ملضايقات السلطة الجائرة أدت إىل تعرضت أرس . ثورية مع ثُلة من أصدقائهوتحركات 
  . وبقي رهن االعتقال ومل يعرف مصريه، دحمرب ملڪاعتقال أحد أبنائها وهو عيل األخ األ

أثناء الحرب الظاملة التي شنها صدام املجرم ، التحق بالخدمة اإللزامية للجيش العراقي
م ثم تركه لِئَال يكون أداة ومل يخدم فيه إال ثالثة أيا، املقبور ضد الجمهورية اإلسالمية

  . طيعة بيد النظام لتنفيذ مآربه
حيدر الكاظمي أبو  بصحبة اثنني من رفاق دربه هام الجمهورية اإلسالميةهاجر إىل  

سالكني ، م١٨/٣/١٩٨٣تاريخ وذلك ب)مقداد الشيباينأبو (  لطيف رشيف مجيدوالشهيد
  . طريق كردستان يف رحلة شاقّة

وخالل فرضية الدورة ، م٣٠/١٠/١٩٨٣تاريخ الدورة الرابعة بالتحق يف قوات بدر ضمن
وكان ، ا شديداوتأثر لذلك تأثر ، مقداد الشيباينأبو استشهد صديقه ورفيق دربه الشهيد 

  . وقد ارتدى قميصه حتى آخر لحظات حياته،  أن يلحقه بهايدعوا هللا دامئ
وإقامة ،  املوت يف سبيل هللايُْريب بنفسه إىل، يهاب الظاملني ال اشجاع املتزم اكان مؤمن

 همفرفعه هللا بين إلخوته املؤمننيتواضع . وتحكيم القرآن يف أرض الرافدين، حكم اإلسالم
  . وأحبوه ملا يتمتع به من أخالق سامية وأدب رفيع

   .وتسبيحه مل ينقطع،  لألدعية الطويلةا للقرآن قارئاتالي، كثري العبادة يف ليله ونهارهكان 
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يدري  وال والذي انقطعت أخباره عنه،  أخاه املعتقل يف سجون البعث الرهيبةطاملا ذكر
 زال تحت سياط الجالدين؟ ومل يكن يتوقع خروجه ماهل استشهد أم ، ئاعن مصريه شي

 وتلك جرمية، من السجن ألن تهمته جمع وتوزيع األموال عىل أرس الشهداء واملعتقلني
  . !!تغتفر يف قاموس البعثينيال 

سن مشاركات عديدة يف الفعاليات والواجبات الجهادية التي كانت تقوم بها أليب ح
والتي نّفذها املجاهدون لدك ، كان آخرها عمليات القدس يف هور الحويزة، قوات بدر

 يف النصف الجنويب لبحرية أم  بعد آخراحصون العدو الصدامي واقتحام معاقله واحد
وارتفعت روحه ، م٢٣/٧/١٩٨٥يوماهر  بدمه الطا مرضّجاحتى سقط شهيد، النعاج

  . ية إىل بارئها راضية مرضية لتفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدراڪالز 
والتمسك ، إخواين ويا أحبتي بتقوى هللا ونظم أمركم ياأوصيكم( هللا رحمهومن وصيته 

وتأدية حقوق األمة اإلسالمية عليكم وأن ، الحسيني البقاء، بدينه املحمدي الوجود
 …واألهم من ذلك هو االستمرار عىل هذا الطريق،  الرشعي يفوق كل األعاملواجبكم

  . )…وأنا كم أمتنى أن يكون مويت شهادة يف سبيله، وأنا أرجو من هللا أن يقتل يب عدوه
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

 
  :الشهداء فيها يظهر صورة م،١٩٨٥ عام الحويزة هور

  .الناصح عامر أبو -٣  الطيب أبومحمد -٢  لكاظميا حسن أبو -١
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   ــــــــــــــــــــغفرانأبو   ـــــــــــــــ٢٦ــــــ ـــــ

تخرج من ، م١٩٥٣عاممن مواليد محافظة العامرة 
قسم اللغة  — جامعة بغداد كلية الرتبية

  . غداد لهذه اللغة يف باوُعنّي مدرّس، يةاإلنجليز
وعىل ، م١٩٨٠عامهاجر إىل الجمهورية اإلسالمية 

  كاهله غبار معارك حامية خاضها مع النظام البعثي 
أو يف ،  للنظام العفلقي يف انتفاضتي صفر ورجب املباركتنياسواء يف تصديه علن، اللئيم 

 مع ثُلة ايّ حتى أنهم حكموا عليه باإلعدام غياب،  يف املساجد واملدارسادعوته إىل هللا رس 
الذين كانوا حارضي السجن والذين عربوا ِعْرب ُسلَّم املشانق إىل فردوس ، من رفاق دربه

  . الرحمن
 رَّ  ثم فمام اضطره لالختفاء ملدة خمسة أشهر داخل العراق، اعتقل أغلب أفراد أرسته 

  . بدينه ليكون الطليق املهاجر الذي يبحث عن الحرية ليعتق أبناء شعبه
  . ة ربانية ما انفكت تعطي للدارسني دروس الهداية والجهاددرسكان م

يف األيام األوىل للحرب ، شارك يف سوح الجهاد يف طليعة املواجهة مع النظام البعثي 
ويف املجال ،  بطوليةاورسم عىل ثرى قواطعها الجنوبية صور ، املفروضة الظاملة

هو من املؤسسني لإلتحاد ف، االجتامعي والتعليمي أثبت أنه ذلك املجاهد املخلص
ع الشهيد الصدر للطلبة العراقينيا معاونوكان، اإلسالمي ملعلمي العراق يف إيران   ملجمَّ

وظّف كل جهده يف تنشئة أبناء الشهيد الصدر وتربيتهم عىل وقد ، استشهادهحتى 
 ليكون أُسوتهم املُثىل يف، فكان أسوة حميدة لطالبه يف األخالق واملعرفة، جادة الحق

وأىب أن يكون من محبي ومريدي الشهيد ، ركوب الصعاب وسلوك طريق الجهاد
  . ا فحسب حتى قلّده تضحية وإباء واستشهاد وعلاما أدب…الصدر

 بالراحة تمتعالوكان بإمكانه ، م١٩٨٥عام العطلة الصيفية من أثناء حزم حقائبه
 إىل االلتحاق بصفوف لكنه اصطحب طالبه أيام راحته ليسارع، والتجوال يف جنان األرض

ليخوض غامر الجهاد املقدس فاختصه هللا سبحانه واجتباه إليه ، إخوانه املجاهدين
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 ٥يومهور الحويزة منطقة النهروان بعد إصابته بشظية قذيفة مدفع  يف ا وشاهداشهيد
شّيعه . ليرتك وراءه زوجة وولدين، )٢٠(م٢٤/٧/١٩٨٥يوماملصادف ل ق. ه١٤٠٥ذي القعدة 
فإىل جنان هللا ،  من أصدقائه ومحبيه ودفن يف مقربة الشهداء يف طهرانجمع غفري

  . ورضوانه
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا

  

  
  الطفل أحمد بن الشهيد قاسم عيل الرشيفي عند قرب والده

  

                                              
 .١٩٨٦ متوز/٢١ يف ٢٤٧العدد الجهاد جريدة )٢٠ 
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  ـــــ ـــــــداود األسدي الواسطيأبو ــــــــ ٢٧ــــــــــ

ويف ، م١٩٦٨عامأبرصت عيناه النور يف مدينة الحي 
أرسة عريقة معروفة بتدينها والتزامها وبحبها ووالئها 

وكانت رضيبة ذلك  السالم عليهم تهل البيالصادق أل 
من  أن قدمت تلك األرسة عدة شهداء الحب والوالء

مة يف اڪأبنائها الثائرين ضد الطغمة الفاسدة الح
   . بغداد

 وكان خالل مدة الدراسة من، وواصلها حتى الصف الثالث املتوسط كادراسته هنبدأ 
  .  املؤمنني النشطنياملتفوقني ومن

 هلفعايستغل كل مناسبة لفضح أ  و الدموي صدامه للتصدي لنظاماء كان يحث أصدق
اللَذيْن ، )رعد وحيدر( وكان شديد التأثر يف سلوكه بأخويه،  بحق شعبنا املظلومهجراموإ 

داود لهذا السبب أبو واعتقل الشهيد ، لنشاطهام الديني يف مدينة الحي النظامأعدمهام 
  . ملدة شهرين يف أمن الحي

  . ضمن حملة طالت آالف األرس املظلومة، م١٩٨٤ أرسته إىل إيران يف آذار أبعدت
، م٢٧/٧/١٩٨٤تاريخالتحق بإخوانه املجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة التاسعة ب

واشرتك يف معظم الواجبات والدوريات القتالية داخل هور ، ب إىل أحد األفواجونُسِّ 
  .  للمجاهد الصابر املتفاين يف سبيل هللاوكان خالل تلك الفرتة مثاال، الحويزة

ولطاملا كان يُقبِّل من يرى من ، يحمل غيظ عىل أحدال ، امتاز بطيبة قلبه وصفاء نيته 
 يوجب طلبه امع أنه مل يفعل شيئ، مته ويسامحوهويطلب منهم أن يربئوا ذ، إخوانه

 لهذا الخشوع الذي يصدر من يراهحتى يعجب من ، يطيل السجود والبكاءكان . هذا
رسعان ما امتزج مع أجواء الجهاد ،  صالحةاكان تربة طيبة وأرض. هذا الشاب اليافع

  . افةوروحه الشف، حتى صارت مالمح وجهه مرآة تعكس باطنه الطاهر، والعبادة
ثم أّهلها ، فاعدَّ لهذا الجو عدته النفسية وصربّها، عاش بني قصب الهور وأجوائه القاسية

  . لنيل الشهادة يف سبيل مرضاة هللا سبحانه
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ويف آخر رسالة أرسلها طلب منهم أن يربؤوا له ،  والديهاكان شديد الِرب بأهله خصوص
ة  متر فرتة وكذلك كان فلم، ة إليهموكأنه كان يشعر أن هذه هي رسالته األخري ، الذمَّ

يف أثناء وجوده ، م٣١/٧/١٩٨٥تاريخوذلك ب، طويلة حتى التحق بركب الشهداء األبرار
،  أصيب برصاصتني غادرتني يف صدره الرشيف فقديف الكمني املتقدم يف بحرية أم النعاج

  . راضية مرضيةفعرجت روحه إىل بارئها 
نعم ، اوكأنه ينتظر شيئ، ستقرغري م، اه كثري الحركةكنت أر ( قال من كان معه تلك الليلة

  . )إنه كان ينتظر الشهادة
باألمس ، أعرف كيف أشكر ريب جّل جالله عىل نعمته علينا الأنا( هللا رحمهومن وصيته 

رنا من بلدنا العراق بكل ذكرياته إىل إيران ثم ، فبقينا عىل سالمة من ديننا، حيث ُهجِّ
 بللحفاظ عىل بيضة اإلسالم والذ، نا إىل نعمة الجهاد املقدسأشكره مرة أخرى أن هدا

حيث مىض عىل ، قدوتنا يف هذه الحياة السالم عليه إن الحسني…عن ثغوره املهددة
إذن طريق ،  عىل الخالديناولكنه ما زال خالد عاموأربعامئة رث من ألف أڪاستشهاده 

لذا أعترب نفيس من أسعد السعداء لو ، هو أفضل الطرق إىل مرضاة هللا السالم ليهع الحسني
  . )تكرَّم عيلَّ ريب ورفع قدري لدرجة شهيد

  سالم عليك أبا داود وطوىب وُحْسن مآب

  
  .م١٩٨٥ -املقدسة قم يف األسدي داود أبو الشهيد تشييع مراسيم
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   ــــــــــــــــــالخري الالميأبو   ــــــــــــ٢٨ـــــ ـــــ

ومأل ، السالم ليهع اش مَولّه أَرسَُه حب مواله الحسنيع
وملك درب الجهاد كل حناياه ، عليه وجوده وكيانه

،  سالحها شاهر افعاش حياته مجاهد، الطاهرة
ولقي هللا ،  والبندقية يف يدها حسينيّ واستشهد بطال

   … بدمه الزيكابمخضّ 
ثم انتقل للسكن يف ،  الغريبقضاء عيل — م يف محافظة العامرة١٩٥٦عامولد الشهيد 

تعرضت ، السالم ليهمع  محبة ألهل البيتمؤمنةعاش يف أرسة . بغداد الجديدة — النعريية
 ارب مدة إحدى عرش شهر ڪوقد اعتقل ابنها األ، ملضايقات أزالم قوات األمن البعثي

ته فكان لسلوك األرسة بالغ األثر عىل نشأ ، حزب الدعوة اإلسالميةلبتهمة االنتامء 
  .  عنهم بلسانه ويدها ألهل البيت مدافعا محبا مؤمنالهذا نشأ شاب، وسلوكه

- ١٩٨٠مل فيها السادس األديب للعام الدرايس أڪ من حياته الدراسية اأنهى شطر 
  . وقُِبل يف أحد املعاهد إال أنه مل يلتحق به، م١٩٨١

 لها ألنها شنت عىل بلد لكنه كان رافضا، أُجرب عىل االلتحاق بالخدمة العسكرية اإللزامية
فأخذ يرصخ من ،  مل يستطع أن يكتم أملُه وحزنه لهذه الجرمية النكراءمسلم آمن لذلك

فأدى ذلك ،  لكل املحيطني به األهداف من ورائهااوموضح،  لهااأعامق قلبه مستنكر 
وبعد إطالق رساحه قّرر ، ومواقف أخرى إىل اعتقاله يف مديرية األمن ببغداد املوقف

  . وااللتحاق بقوات املجاهدين العراقيني، جرة والتوجه إىل الجمهورية اإلسالميةاله
ترك اتفقا عىل لذلك  االذي مل يكن بأقل منه شوق، )٢١(عرض األمر عىل أخيه أحمد 

مبساعدة أحد أبناء منطقة كردستان ليصال  شاملالعرب  م١٦/٤/١٩٨٢يوم الوطن والهجرة
  . ميةبسالم إىل أرض الجمهورية اإلسال 

                                              
 .١٧/٤/١٩٨٨ بتاريخ استشهد الذي واثق أبو الشهيد )٢١ 
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عىل أمل العودة إليهم وهو يرفع راية  وأهله ثبات ومنتظر الخري زوجته وطفالهأبو ترك 
التي بدأت فعالياتها ، شرتك يف الدورة التدريبية الثالثة لقوات بدرلال  لهذا سارع، اإلسالم

وتوجه بعدها إىل مشارف مدينة البرصة يف أول واجب لهذه ، م٢٧/٧/١٩٨٣تاريخب
، َحسن املعارش، طيب الُخلُق،  من الطراز األول مقاتالكاجاهدون هنعرفه امل، الدورة

يعرف ال ، يرتك أطيب األثر يف قلب كل من يراه ويسمعه ويتحدث إليه، لطيف الكالم
يرتدد بالقيام بأصعب األعامل وأشقها يف كل وال ، االكلل وامللل والكسل والتهاون أبد

أو مهمة ،  يُكلّف بواجب قتايلومل يكن يسعده يشء بقدر ما يسعده أن، وقت
  .  معهمكاتستوجب االقرتاب من األعداء البعثيني واالشتب

رفد أدب الثورة والجهاد بقصائد حامسية كانت تلهب ، كان يتمتع بحس أديب وشاعرية
وهذه إحدى قصائده الرائعة التي نظمها بعد عودة املجاهدين ، املشاعر وتشد العزائم

 :وقد كان يرددها املجاهدون أثناء مسرياتهم، يةمن أحد الواجبات الجهاد
 نهزمن بلِّغ عدا ياما تعبنه

 احنه باسم الصدر هلرفرف لوانـه
 نـهج روح هللا الجمعنه وبيه مشينه

 تبـدل حچينـه وال چلمه گلناها
 هـزمن بـلِّغ عدان ياما تعبنـه

*** 
 ةالسار عىل الحق أبد ما يخىش املناي

 يـهجبل ثابت يظل ما ينحرف را
 ما كرث درب العقيـدة، هو واحد

 ةأبـد ما يستبدل بفكره جديـد
 زمن بـلِّغ عدانـه ياما تعبـنه

*** 
 صدر حفظ الرسالة يامن وصيتك

 ةوال تذكروين بنرش صوره و مقال
 صدر ذوالك إحنـه ياما نسينـه

 زمن بلِّغ عـدانـه ياما تعبنـه   ومن دعانه إمامنه لبيك صحنـه            
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 يل الصدر عاهدنه الخمينـيإحنه ج

 إنسري كلنه الكربال مبوكب حسيني
 واحنـه هذا العمر چا املن نريـده

 اليوم دين املصطفى العهده نعيـده
 ماتعبـنه يـا زمن بـلّغ اعدانـه

*** 
 ةيا صدر بيدك تظل حجم القضي

 دمك الطاهر يشع علدرب ضيـّه
  بعـدك)٢٢(عامرمشتاق وأبـو أبو 

 ا عهـدكسيدي جّددو  يابالدمه
 ما تـعبنه يازمن بـلّغ عدانـه

*** 
 تبقى هاي القـافلة تواصل دربها
 هذا عهد رجـالك الگطعته الربها

  الكتب اسم العقيدة)٢٣(نجمأبو بـدم 
  كتب من دم وريده)٢٤(قاسمأبو وذاك 

 ما تعبنـه يـا زمن بـلّغ عدانه
*** 

 للكرامة للرشف لجل اعتقـاده
 وفاء يـا محىل الشهادةأبو عند 

                                              
 .٣٥خريي عيل صفحةالشهيدمحمود : أبوعامر. ٤١الشهيدظاهرمرادمجيد ترجمته ص: أبومشتاق)٢٢ 
 .٣٧ الشهيد صباح أحمد سوزه عيل وترجمته صفحة )٢٣ 
 .٢١ الشهيد قاسم فاضل عباس وترجمته صفحة )٢٤ 
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 انتقل من هذه الحياة الدنيويـة
 يعيش بالجنة بسبب هذه القضية

 ماتـعبنـه يازمن بـلّغ عدانه
بذلك و ، اشرتك مع مجموعة من املجاهدين يف عمليات جهادية لتحرير مخفر الرتابة

حيث بدأت العمليات الهجومية ، تبدأ مرحلة جديدة من حياة املجاهدين يف األهوار
، منها الهجوم عىل مخفر الرتابة ة ضد مواقع العفالقةللمجاهدين يف هور الحويز 

 التي حاولت استعادة مخفر لقوات البعثية التصدي ل بعدها اشرتك يف والسيطرة عليه،
وبعد ، جرح فيهافشارك يف عمليات القدس مشاركة األبطال األوفياء الصابرين ثم ، الرتابة

 كان كونهوبالرغم من ، جاهدينإىل إخوته امل املستشفى قّرر العودة أشهر قضاها يف
 إال أن، وأّن الطبيب املعالج أمره بالراحة وعدم التوجه إىل الجبهة، يعيش فرتة النقاهة

نداء العشق الذي يعمر القلب والروح كان أقوى من نداء الجسد الجريح املطالب 
  .  من العطاءا وبحر ا يف حياته منوذجاوهكذا كان دامئ، بالراحة والدعة

تساح كل املواقع البعثية يف ڪال، أ االستعداد والعمل عىل تنفيذ عمليات عاشوراء بدامل
 مشاركة الرجال الذين شارك فيهاف رسايا الفوج الثاين إلحدى آمرااختري ، بحرية أم النعاج

يريدون سوى رضا هللا سبحانه وتعاىل وكام عهده إخوته وال ، يعرفون الرتدد والخوفال 
.  لهم وفر العدو تاركا مواقعه عىل األهداف املرسومةواسيطر  اجدبرسعة قياسية . ادامئ

ولكن ، بعد أن جمع فلوله املذعورة، ساڪيف الصباح بدأ العدو البعثي بالهجوم املع
بعد أن مُينى يف كل محاولة بالخسائر الفادحة ، باءت كل محاوالته اليائسة بالفشل

  . باألرواح واملعدات
 بشتى اومزود،  باألفراد محّمالا خمسة وعرشون زورقيف إحدى هذه الهجامت تقدم

قرر أن يتوجه مبارشة ف،  نحو املواقع القريبة من رسية أيب الخريتتقدم، أنواع األسلحة
قصة من و ويف بطولة نادرة ، ويباغتها قبل أن تبدأ هجومها عىل قوات املجاهدين إليها

عىل رأس مجموعة من الخري أبو تقدم ، أروع قصص الشجاعة والشهامة والفداء
املجاهدين توزّعت يف سبع زوارق نحو القوات البعثية التي انطلقت برسعة هائلة 

 البعثيون بالذهول وهم يرون هذا الفارس الحسيني يتقدم نحوهم ويقرتب فأصيب
شعر أعداء هللا فوهو يُطلق النار عليهم ويلّوح إلخوته من خلفه أن يتبعوه ، منهم

جاؤوا أول األمر مهاجمني واآلن أصبحوا يدافعون عن حياتهم فقد ، بالخوف والهلع
، اومل تجِد مقاومتهم شيئ، ويسعون إىل الخالص من طوق املوت الذي أُحكم حولهم

الخري أبو ويف نهاية املعركة أصيب . الذ بالفرار ادفدمرت كل الزوارق املهاجمة إال واح
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 ا هلل مّرضجا زورقه ساجدفسقط يف، م٢٣/١٠/١٩٨٥يومبرصاصة طائشة من يد أثيمة 
ملتحقة بجنان ، ورجعت روحه املطمئنة إىل بارئها موّدعة دار الفناء، بدمائه الزكية

  . الخلد ومقاعد الصدق
لعلّني أقولها وعيني ملؤها الدموع إين ما عبدت هللا حق … (تعاىل هللا رحمهومن وصيته 

يوم ، إين أخاف يوم التناد، ةرب برحمتك الواسع يافارحمني،  للعبادةوهو أهال عبادته
 …يوم يقوم الناس لرب العاملني، تولّون مدبرين

 إخويت ياوصيتي لكم
أن تنرصوا اإلمام ) ٢(.  أن تدعوا يل بقلوبكم أن يرحمني ويغفر يل ريب الواحد القهار)١(

 أن )٣(. وهو حجة علينا يف اآلخرة، ألنه يدافع عنا يف الدنيا، ترتكوه وحده وال الخميني
واثق إذا اختاره هللا أبو ويف نفس املقربة التي يُدفن فيها أخي ، دفنوين يف قم املقدسةت

  . إذا استطعتم قبيل للشهادة
سالم عليك أبا الخري يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم عرََجت روحك الطاهرة لتعانق 

   ويوم تبعث حياأرواح الشهداء لتنال أُمنيتك العظيمة

  
  .  الالمي الخري أبو شهيدال يظهر اليمني من األول
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  ــــــــــــــــــــي عيل العذار أبو   ـــــــــــــــ٢٩ ــــــــ

عيل مل متت وإمنا ماتت الكلامت التي ترثيك فأنت أبايا 
 للصمت ومفهوم امصداق ياعيلأبا …كالزمن معنا

 َمْن قال …ينبوع اإلخالص واألخالق النبيلةاإلنسان و
إن الصالة ميكن لها أن متوت ودعاؤك اللييل ميكن أن 

   …ينقطع
فالحياة حياة الشهداء ، مل تستشهد الصالة ولن تنهدم حضارة الشهداء ومل تنته الحياة

ندري ما هي ال ، عيل نحن نعيش عيشة األحياء املحترضينأبا …والناس هم األموات
 …نعلم ما هو املصري وال بةالعاق

 …إال إننا نعلم إن الحياة الحقيقية هي السبيل الذي اتخذته والهدف الذي رسمته
ألنك غادرت ، عيل أٍف لهذا الدهر حيث وصلت بنا الحالة بأن نكتب عنك ونتحدثأبا

 ويعيد كاليس لديه سوى أن يعيش ذكر ، وتركت خلفك مشلول اليد والعني والساق
  . )٢٥(عيل مل متت فأنت يف جسد البقاء بقاءأبا …تلذذ مبا كان بينناليك ي، املايض

يف أرسة متدينة متمسكة بتعاليم أهل ، م١٩٥٢عاماملعقل  — مدينة البرصةولد يف 
  . وكان حسيني املنهج والسلوك، فنشأ عىل حبهم السالم عليهم البيت

الرتدد عىل املسجد  كثري هللا رحمهن متعددة ومهن كثرية وكان اڪمارس العمل يف أم
  . حيث كان هو املعلم ألخوته

وفور وصوله التحق ، م١٩٨٣هاجر إىل الجمهورية اإلسالمية يف الشهر الثاين من عام
بعد أن تلقى ، بصفوف املجاهدين ليشاركهم يف عملياتهم الجهادية يف أهوار الجنوب

 ااختري آمر . م٢٢/٥/١٩٨٣تاريخالتدريبات الالزمة ضمن أفراد الدورة الثانية لقوات بدر ب
  . لفصيل من فصائل فوج الشهيد الصدر

                                              
 .م٢٩/١٠/١٩٨٥ يف ١٣٠ العدد الشهادة، جريدة )٢٥ 
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 لألخالق كان مثاال( وهو ممن عايشه عن قرب) ٢٦(طالب السعيديأبو يقول عنه املجاهد 
 بشدة تواضعه وكرم نفسه وسخائها ناهفقد عرف، اإلسالمية العالية والخصال الحميدة

وهذا نتاج كرثة ، يف سبيل هللاوصفاء قلبه وحسن نيته وصدق رسيرته وإخالصه وتفانيه 
  . )صالته وتنسكه ومالزمته لكتاب هللا العزيز

، ترك طفله الوحيد وعمره مثانية أشهر والذي كان ينتظره بعد سبع سنوات من الزواج
إال أنه مل ينسه يف وصيته التي ، واإلرشاف عىل تربيته لرؤيتهكان يف نفسه رغبة وشوق و 

 والية أمري املؤمنني وزيارة ائ اإلسالم الحنيف وخصوص فيها أن يلتزم مببادهطلب من
  . السالم عليهام الحسني

ه مع إخوته اڪمنها اشرت ، فعال يف ميادين رصاع الحق ضد الباطلله حضور كان 
ومنها مشاركته مع فوج الشهيد ، املجاهدين بواجب جهادي عىل مشارف مدينة البرصة

 التي سيطر فيها  عمليات القدسيففاشرتك ،  هور الحويزةالصدر للسيطرة عىل
ثم بعد تلك العمليات بثالثة أشهر ، املجاهدون عىل النصف الجنويب لبحرية أم النعاج

  من فلول صدام وخاضوا معركة أسموهاعىل ما تبقىصاعقا هجوما  شن املجاهدون
 وبرسعة قياسية من السيطرة واحيث استطاع، م٢٣/١٠/١٩٨٥تاريخعمليات عاشوراء يف 

لينال أمنيته ،  بدمها مرضجاعيل العذاري شهيدأبو وفيها سقط ، كل بحرية أم النعاج عىل
  .  ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضيةالتي انتظرها طويال

  .  يف مقربة الشهداء يف مدينة مشهد املقدسةشيع ودفن 
تي العزيزة أمي العزيزة إخواين األعزاء أخوايت العزيزات زوج( هللا رحمهمن وصيته 

أوصيكم بتقوى هللا فإن خري الزاد التقوى واعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر 
وإين أشكر هللا سبحانه وتعاىل أن وفقني إىل طريق الجهاد يف سبيله الذي …بني الناس

طاملا كنت أدعو هللا سبحانه وتعاىل أن يوفقني إليه وأنال مرضاته سبحانه وتعاىل والذي 
  )… إليه أخي نجم من قبلسبقني

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا  

                                              
 . محمد سلامن هوأبوطالب السعيدي )٢٦ 



 ___٧٩______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

        
  ــــــــــــــــ يعسوب الدينأبو  ـــــــــــــ٣٠ ـــــــ

نشأ وسط ، م١٩٥٩عام مدينة النارصية من مواليد
فوالده ، السالم ليهمع أرسة متدينة محبة ألهل البيت

لطاملا ، ا حسينياوقارئ هللاعبدمن خدمة منرب أيب 
وهو يتفيأ ، صدحت آفاق كربالء بصوته الشجي

   . السالم ليهع لحسنيلظالل املنابر الذهبية 

إىل جوار سيد  باب بغداد — ةانتقلت أرسته للسكن يف مدينة كربالء املقدس
ليغرتف من معني جواره ،  ابن الخامسة عرش من عمرةعبدالكريمو ، السالم ليهع الشهداء

  . العذب روح التضحية والفداء الحسيني
مل يستطع و  مل املرحلة املتوسطة بنجاحأڪطوى يف رحلته املدرسية تسع سنني 

فاتجه للعمل يف إحدى ، أرسته بسبب الظروف الصعبة التي كانت متر بها املواصلة
  . املحال التجارية ليهيئ لها العيش الكريم

 فتفاعل معها وكان، انترصت الثورة اإلسالمية يف إيران، سكنهم يف كربالءبعد سنة من 
وتأييدها والتعريف ، وحركة دؤوبة يف نرش رسالة الثورة اإلسالمية ومبادئها، شعلة وقّادة

  . بقيادتها
 الفرص ا لها متحينا رافضوكان، خدمة اإللزامية يف الجيش العراقي بالاالتحق مضطر 
 يف امتخفيثم عاش ، م٧/١/١٩٨٢تاريخبفاتخذ قراره املصريي برتك الجيش ، للخالص منها

 للخالص ا طريقهللا له هيأ إىل أن، حرب الظاملةتلك ال يف وآثر ذلك عىل املشاركةبيته 
 إىل الكويت وعمل فيها ملدة خرج  شهرينوبعد، م١/٢/١٩٨٢يومإىل السعودية فخرج 

  . كاثالث سنوات مع أحد التجار العراقيني املقيمني هن
وأودع ، م١٩٨٤عامألقي عليه القبض عىل خلفية التفجريات التي طالت الكويت  

لوال ادعاؤه بأنه إيراين الجنسية ، السجن حتى أوشكوا أن يسلّموه إىل السلطات العراقية
فُقبلت دعواه ، وقد جاء للعمل يف الكويت عن طريق البحر، ألهوازمن أهايل مدينة ا

ر بحر    .  إىل إيراناوُهجِّ



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ٨٠___

، م٢٦/٨/١٩٨٤تاريخب التحق بإخوانه املجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة التاسعة
  . شرتك بعد انتهائها يف عمليات تحرير الرتابة وعمليات القدس وعاشوراءوا

والسلوك ، املجاهدون إال الصالح والصفاء  منه مل يراؤمنم ابايعسوب الدين شبوأ كان 
  . الحسن واألخالق العالية

  سيد الشهداءامسكه بهم وخصوصبتو ، السالم ليهمع امتاز بحبه الشديد ألهل البيت
 يكل ال فهو، اكان خدوم، شاركاته النشطة والكثرية يف املجالس الحسينيةمبو ، السالم عليه
 هروحوب، كام ُعرف بارتباطه العرفاين باهلل سبحانه، اهدينميل من خدمة إخوانه املجوال 

  . العالية وكرثة عبادته ودعائه وشوقه الشديد للقاء ربه
مرة ، كثري العمل، كثري الخدمة، كثري الحركة وكان  الحويزةهور  من أبطالكان بطال

  . عىل مواقع املجاهدين، يقاتل ومرة يوزع الطعام والبشاشة والحب
أثناء الرياضة يصدح بالشعارات واملقاطع الشعرية وري الجميل لَجهكان صوته ا

يعلو كذلك كان ، اليومية لواتصالبعد انتهاء دعاء وبال، الصباحية والتدريبات اليومية
  : قائالالسالم عليهمصوت مبدائح أهل البيت ذلك ال

ب هللا أمي   نِ ـه باللبـيـنـذتـي وغـب الوصـح  تـها رشبـناال عـذَّ
 فرصت من ذي وذا أهوى أبا حسنِ   نـــ يل والد يهوى أبا حسوكان

 أعىل يف الشجاعة والفداء رضب مثال وفيها، يف عمليات عاشوراء  دور بارزلهكان 
وكان ضمن مجموعة الغواصني يف الفوج الثالث والتي حسمت املوقف ، والتضحية

ثم ،  الساندةقبل وصول الزوارقوذلك ، وسيطرت عىل أهدافها خالل دقائق معدودة
التي تستخدم  قطع الفلنّي املعدات و نقللبعد طلوع الشمس استقل أحد الزوارق 

  . للمجاهدين يف نقاط املواجهة كقواعد طافية
وهو يحمل الفلنّي واألعتدة ، شاهدته صبيحة عمليات عاشوراء( أبو أثري السامليقول  

وفعل ذلك ،  رغم القصف الشديدتفارق ُمحّياه ال والبسمة، بزورقه إىل النقاط األماميّة
يف اليوم الثاين و  استمر بنقل ما يحتاجه املجاهدين. )مرّات عديدة وهو فرح مستبرش

، أصيب بجروح بليغة بانفجار قذيفة معادية نقل عىل أثرها إىل املستشفىللعمليات 
 لتكون يف مقعد صدق عند مليك  روحه إىل بارئها راضية مرضيةعرجتومن هناک 

  . فطوىب له وحسن مآب، م٢٤/١٠/١٩٨٥يوم ذلكمقتدر و 
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا  
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  ـــــــــــــــــ فداء الطايئأبو   ــــــــــــــــــ٣١ ـــــــ

التي ، يف أحد األزقة الضيّقة ملدينة الكاظمية املقدسة
ة حول الرضيح ذي املنائر صق مجتمعكانت تلت

، م١٩٦٣عامفداء الطايئ أبو ولد الشهيد ، الذهبية
ترعرع بني هذه القباب ينهل من فيض أجوائها 

   عىل افنشأ مواظب، النورانية املفعمة باإلميان والتقوى
  . الشهادة يف سبيل هللافأخذ منهام رس ، السالم عليهام الجوادو  الكاظم نييارة اإلمامز

ترىب يف حجر ، السالم ليهمع ش وسط أرسة معروفة بالتزامها وحبها ووالئها ألهل البيتعا
 اأستاذوكان والده ، اذكيو   مؤمناا شابفنشأفقد عنيا به عناية تامة ، والديه تربية صالحة

ومواقفه الرافضة للنظام ،  بتدينه والتزامهاألدب العريب يف إحدى الجامعات ومعروفل
مام جعله عرضة للمالحقة واالعتقال مع ولده الكبري عىل أيدي ، والعلنالبعثي يف الرس 

 ا ذاقا خاللها ألوانابغداد مدة أربعني يومبوبقيا يف األمن العامة ، مةاڪأزالم السلطة الح
  . ماڪمن التعذيب بتهمة املساهمة يف توزيع منشورات تندد بالنظام البعثي الح

وهاجر هو ، ء دراسته يف الصف السادس األديبفداأبو قبيل االمتحانات العامة ترك 
بعدما ترك والده وشقيقه ،  من مالحقة سلطة العفالقة لهماوأهله إىل سوريا هرب

 تهامفرج عنهام بعد ذلك والتحقا بأرس وقد أُ ، رب يف معتقالت مديرية األمن العامةڪاأل
 ولبنان عزموا بني سورياكانوا يرتددون فيها بعد سنة . يف سوريا وجمع هللا شملهم

  . ِعرب تركيا م١٩٨٠عامالرحيل إىل إيران 
 ثم عمل مع، ملجاميع الجهادية العاملة ضد النظام البعثيإىل ا قرر إبراهيم االنضامم

  . اشرتك معها يف عدة واجبات جهاديةو  قوات الشهيد الصدر
ث حي، م٢٠/٢/١٩٨٣يفالتي رشعت فعالياتها ، قوات بدر ضمن الدورة األوىلالتحق ب

وُعرف ،  فيها فّعاالاتنقل يف عّدة مواقع جهادية يف الشامل والجنوب كان له حضور 
  . بشجاعته وغريته عىل دينه

لهذا كان ، فكان عىل جانب كبري من التواضع والهدوء، امتاز بأخالقه العالية الرفيعة
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، سالمكام ُعرف بصالبة مواقفه يف الدفاع عن اإل ، لفقده األثر العميق يف نفوس محبيه
  . فال تأخذه يف هللا لومة الئم

من عمليات ، شارك إخوانه املجاهدين يف العمليات الكبرية التي نفذوها يف هور الحويزة
 من الشجاعة والفداء والتضحية قل االقدس وعاشوراء التي أبدى املجاهدون فيها رضوب

 األربعاء نال وسام الشهادة الرفيع يف عمليات عاشوراء يف منتصف ليلة. نظريها
عىل أثر قذيفة أصابت ، ق. ه١٤٠٦م املصادف للثامن من شهر صفر ٢٣/١٠/١٩٨٥
فانقلب الزورق يف املاء فاستشهد البعض وجرح البعض ، زورق الذي كان يقوده بنفسهال

 إنقاذ وأخذ يسبح محاوال،  بجروح عميقة يف رجلها يف املاء متأثر  أبو فداءسقطو ، اآلخر
، إىل أن اشتّد به نزف الدم وأعاقه عن إمتام مسريه، ولكن ببطءواستمر يف ذلك ، نفسه

 خفت صوته وسقط تحت بعدهارب أڪ سمعه أحد أصدقائه ينادي بأعىل صوته هللا ثم
فنال وسام الشهادة الرفيع وهو ، املاء ليبلغ رحمة ربه التي من أجلها خرج للجهاد

  . ربأڪيهتف ويردد كلمة هللا 
 ربيع ٢قود األثر حتى ُعرث عىل جثامنه الطاهر يوم الجمعة فداء مفأبو بقَي الشهيد 

  . م١٩/١١/١٩٨٥املوافق ، ق. ه١٤٠٦األول 
ويف أيامه األخرية دخل رضيح اإلمام ، ويعشقها وسعى إليهاهادة كان يتمنى الش

  . فكان كام أراد وحقق هللا له أمنيته، وصىل ودعا ربه أن يرزقه الشهادة السالم ليهع الرضا
 كاجثامنه الطاهر من األهواز إىل مشهد املقدسة حيث تقيم أُرسته وشّيع هننُقل 

كلمة يف جموع املشيّعني  ألقى الحاج محمد. م٢٥/١١/١٩٨٥ يف يوم االثنني ا مهيباتشييع
إن ولدي أفضل مني ألنه جاهد وقتل ( هاحيث قال في، داخل الصحن الرضوي الرشيف

  . )عظياماملجاهدين عىل القاعدين أجر وفضل هللا ا، يف سبيل هللا وأنا قاعد
بل ،  يف سبيل هللا عز وجلاال عجب أن تعطوا أحد أبنائكم شهيد (من وصيته إىل والديه

وأنتم الذين تدعون الناس ،  يف سبيل هللا واإلسالماجريح وال اتعطوا شهيد ال العجب أن
ل أفراد العائلة عىل  لكم ولوالديت العزيزة ولكافهنيئ، للتوجه للجهاد ضد الكفر والباطل

 …اما منحكم هللا من عز ومجد حيث جعل أحد أبنائكم شهيد
 إخويت املؤمنني إنكم لن تشعروا بإرشاقات الجهاد عىل أنفسكم إال ياإعلموا( اوله أيض

  )…وتتوجهوا إىل هللا بنوايا خالصة وقلوب نظيفة، بعد أن تزيلوا حب الدنيا عن قلوبكم
 ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا أبا فداء يوم عليكسالم  
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  ـــــــــــــــــــ آمنة الخفاجيأبو   ـــــــــــ٣٢ ــــــ

، محافظة البرصة قضاء املدينة، م١٩٦٨من مواليد 
ونشأ وسط ، أطل عىل الدنيا يف شتاء تلك السنة

يقصده  افجده الحاج فاضل كان وجيه، أرسة مؤمنة
وكبري قومه يحرتمه الجميع ، لهماڪالناس لحل مش

للحاج فاضل عالقة خاصة . وله كلمة نافذة بينهم
بالعلامء ورجال املنرب الحسيني فمضيفه ثم 
ديوانيته يقصدها رجال العلم من أمثال الشيخ 

الشيخ إبراهيم فرج هللا و ، محمد رضا املظفر
   . والشيخ الشهيد طارق الديري وآخرين

الذي عرف بتدينه ) ٢٧(إبراهيمأبو ما والد الشهيد محمد صادق فهو الحاج املجاهد أ 
  . جهاده الطويل يف قوات بدرو ومواقفه بوجه البعثيني 

املتوسطة ومل يستطع إكاملها ملطاردة ثم انتقل إىل ، االبتدائية يف مدرسة اإلتحادمل أڪ
هللا الذي أبعد إىل قرية اذ خريبعد أن أعدم أحد أبنائها الشهيد األست، النظام ألرسته

  . م٢٧/٥/١٩٨٠تاريخثم القي عليه القبض وأعدم ب، قضاء الفاوإحدى قرى ، الفّداغية
ثم إىل النارصية وبعد أربعة ، م١٨/٩/١٩٨٠تاريخ إىل أهوار صلني بانتقل مع أرسته ليال

 وبضيافة شيخ العشرية املرحوم كريم) ٢٨(أشهر قضوها عىل أطراف منطقة الصافية
  . ثم عربت الحدود إىل الكويت، قّررت االنتقال إىل صحراء قضاء الزبري. معارچ الخفاجي

وقد عمل يف مكتبة لشخص يدعى ، سنة ونصف عاشها محمد صادق يف الكويت
لذلك ، ا صادقا فوجده أمينهقام األخري باختبار ، هللا الدورسي من رجال السلفيةعبدأبو 

  . أحبّه واُعجب به
                                              

 الحاج عزيز فاضل محمد )٢٧ 
 .ملحافظة النارصية تقطنها عشرية خفاجةمنطقة تقع عىل أطراف ناحية الفهود التابعة )٢٨ 
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ه إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران وكان الهدف هو االلتحاق هاجر مع أرست 
الشهيد الصدر يف بقوات وبعد وصوله بفرتة وجيزة التحق ، مبعسكرات املجاهدين

وبعد تلقيه دورة تدريبية التحق باملجاميع الجهادية ومل تثنه محاوالت ، مدينة األهواز
  . لني عن منعه لصغر سنهؤو املس

الكريم متكني خطّار املعروف بشيخ سالم الظاملي مع عبدشيخ شارك مع مجموعة ال
ومحيي  — أيب نازك البرصي — )٣٠(الواحدعبدوماجد ، )٢٩(أيب حيدر الفدايئ: الشهداء 

) ٣٢(أيب جهاد البرصي — النبيعبدومحمد سعيد  — )٣١(أيب زيك املنصوري — الحسنيعبد

  .  مدينة بدرة رشقوذلك جنوبوآخرين 
وبعد اجتيازه ، يت يف مدرسة اإلمام الهادي يف مدينة قم املقدسةدرس علوم أهل الب

عدة مراحل فيها عاد إىل سوح الجهاد ضمن الدورة الثالثة لقوات بدر وذلك 
فشارك يف املعارك التي خاضتها تلك القوات يف هور الحويزة وكان ، م٢٧/٧/١٩٨٣تاريخب

ثم انتقل معها إىل منطقة ، اء حسن بحرية أم النعاج أبىل فيها بال رشق الثاين واجب فوجه
حاج عمران ليشارك يف امللحمة البطولية التي دارت رحاها عىل جبال كردكوه وكردمند 

لقد رحل ، ليسقي شجرة اإلسالم بدمه، م١/٩/١٩٨٦ عىل تلك الجبال ليلةاوسقط شهيد
نصوري  واختلط دمه بدم عزيزه وصاحبه املجاهد الكبري الحاج أيب زيك املاآمنة شهيدأبو 

  . الذي استشهد هو اآلخر يف تلك املعركة
سم أخيه األصغر اهو و شيّع مع بقية الشهداء ودفن يف قم املقدسة باسم فاضل عزيز  

 بواجب اكان مكلفو م عىل أطراف مدينة العامرة ١٩٩٤الذي استشهد هو اآلخر سنة 
  . جهادي مع الشهيد نارص ناظم وطبان السامل

  وم هاجر وجاهد واستشهد ويوم يُبعث حيا عليه يوم ولد ويالسالم
  
  

                                              
 .استشهدعذب حتى و  القبض عليه القي اإلسالمية، الدعوة حزب أبطال أحد )٢٩ 
  .السليامنية )داغ قره( منطقة يف ودفن استشهد السّواد قرية ـ املدينة قضاء ـ البرصة أهايل من )٣٠ 
  .عمران حاج جبال عىل استشهد القاسم ـ الحلة أهايل من )٣١ 
 .١٩٨٢ عام املواجهات إحدى يف استشهد الرحامنية قرية ـ املدينة قضاء ـ البرصة أهايل من )٣٢ 
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  ـــــــــــــــــــــ أسامة األمارةأبو   ـــــــــــــــ٣٣ ــــــ

كانت ، م١٩٥٦عامقضاء املدينة  — يف محافظة البرصة
امتازت بتمسكها بالخصال مؤمنة والدته يف أرسة فقرية 

  . منها اإلميان واألخالق الفاضلةفتغذى ، الحميدة
، عارص السلطات الجاهلية املتعاقبة عىل حكم العراق

    امقتدي، السالم ليهمع فتوىل عنها واتخذ طريق آل البيت
  .  نفسه مع الثُلَّة املؤمنة باهلل يف مشاعرها وجهادهااصابر ، بسيد الشهداء

 شنت ضد املؤمنني ومنهم أبناء صّدامي والحملة الرشسة التيبعد تفاقم االضطهاد ال 
 جالوزة لالختفاء والتواري عن أنظار  أبو أسامةاضطر عمومته كالشهيد راسل األمارة

حيث عاش ،  يف األهواراقىض معظمها وحيد،  لفرتة من الزمن ووكالء جهاز األمنالسلطة
  . ا محتسباوكان فيها صابر ، أصعب الظروف وأقىس األيام

فكان من ، ليواصل شوطه الجهاديم ١٩٨٠ عامورية اإلسالميةالجمهلهجرة إىل قرر ا 
  . سلكوا هذا الطريقاألوائل الذين 

وكم كانت فرحته وهو يرى املجاهدين من أبناء الشهيد ، التحق بقوات الشهيد الصدر 
 فإطالق اللحية، وذلك منظر مل يكن يألفه من قبل، الصدر وقد زينت اللحى وجوههم

 ثم يف معسكر الشهيد الصدرتلقى التدريبات . وس حزب البعثتغتفر يف قام ال جرمية
  . شارك يف عدة مهامت جهادية مع تلك القوات

ذلك الفصيل الجهادي الذي قدم آالف الشهداء يف سبيل هللا (بعد تشكيل قوات بدر 
، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخ ب بدورتها األوىلكا لالشرت كان أبو أسامة من السباقني) والوطن

  . ول واجب عىل مشارف مدينته البرصةليشارك يف أ 
.  اللقاء األول يلقاه منيدخل إىل قلب منفهو ، لنفوسل من الشخصيات املحبّبة كان

احتل بطيبته ف، فهي أبرز سامته، تفارق وجهه الطيب ال البتسامة املرشقة الطافحةا
  .  يف قلوب املجاهدين منذ اليوم األول الذي تعرفوا عليها خاصامكان
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 رشقي  املجموعة الصابرة من املجاهدين التي تصدت لهجوم القوات البعثيةكان ضمن
ُجرح يف تلك املواجه و ،  وتكبيدة خسائرة كبريةإفشالهومتكنت من ، مدينة البرصة

  . أسامة ونقل إىل املستشفى للعالجأبو 
حيث انتقلت قوات ، ولكن هذه املرة يف هور الحويزة عاد مرة أخرى إىل سوح الجهاد

وكان ، فكان له وجود فّعال يف تلك املنطقة،  لتنفيذ الواجب الجديدكااهدين إىل هناملج
أثر ملموس يف بناء مواضع ، لخربته السابقة ومعرفته بطريقة العمل يف األهوار وظروفها

  . واستخدام أسلوب الغش واالختفاء، املجاهدين
 كاوخالل وجوده هن، ةشارك يف كل العمليات التي قام بها املجاهدون يف هور الحويز 

 يف قراءة اثم يستغرق وحيد،  بني القصب يقوم بتغطيتهازوي منا صغري اكان يختار مكان
  . وكانت هذه صفة بارزة فيه، القرآن والصالة والدعاء والزيارة

، كانت مشاركته األخرية يف عمليات حاج عمران ضمن رسية الشهيد أيب حيدر الكرار
ميلء بالحب والشوق للقاء هللا ، املوت بصدر رحبفتقّدم هو ومجموعته وقابل 

جع لرت ، م١/٩/١٩٨٦تاريخ حاج عمران بجبالونال وسام الشهادة الرفيع عىل ، سبحانه
  . اضمحالل والزوال له ال روحه إىل بارئها راضية مرضية مبا أعدَّ لها من النعيم املقيم الذي

 قليال من لتأديةيف هذا املكان إّن وجودنا ( ومن كلامت الحاج أيب أسامه قبل شهادته
  . )الواجب الذي أوجبه هللا علينا وهو القتال والجهاد يف سبيله

إين أوّجه كالمي إىل اإلخوة العراقيني يك يلتحقوا إىل سوح ( تعاىل هللا رحمهمن وصيته و 
وإّن أهلنا يف سجون البعثيني املظلمة ينتظرون الخالص والنجدة من هؤالء ، الجهاد
  )…وعىل كل اإلخوة القادرين عىل حمل السالح التوجه إىل الجهاد ،الطغاة

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا  
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  ـــــــــــــــــــ أسعد الشاطيأبو  ـ ــــــــــ٣٤ ــــــ
عاش ، م١٩٥٤عاممن مواليد محافظة النارصية 

ُعرفت بوالئها الصادق ألهل ، وسط أرسة متدينة
غذته الحب ، السالم عليهم بيت العصمة والطهارة

قىض .  منذ صغرها ملتزمافنشأ مؤمن، والوالء لإلسالم
أنهى فيها ،  من حياته الدراسيةايف مدينته شطر 

  . املتوسطة

 
وهو يرى أساليب الهدم ، وكان الحزن ميأل قلبه، عاش حياة املشقة والتعب يف العراق

 التي الشعواءوالحمالت ، م يف بغداداڪميارسها حزب البعث الحكان التي ، لفسادوا
ة ِبِصلةللدين تجاه كل ما ميت يشنها   عن معاناة شعبهاوليس بعيد.  والرشف والعفَّ

وأن الحصار الذي رضبه عىل اإلسالم يتسع ، وهو يرى طغيان البعث يزداد مع األيام
وبقي يعمل بنفس ،  إىل دولة الكويتسفر بالاقرار لهذا اتخذ ، وتزداد مساحته، طوقه

، وهكذا هو املؤمن الرسايل أين ما حل ويف أي وسط عاش، النشاط وبنفس الحيوية
التي   خصبة للتحرك والوقوف بوجه حزب البعث وأفكاره الهدامةاسيام وقد وجد أرض

ومل يهن ومل ، مبا يهب ويبدد من أموال الشعب العراقي املظلوم وجدت لها موطيء قدم
حّملها هيّنة ألنها فاملصاعب التي تلذا ، بل كان يدرك أن السعادة هي رضا هللا يحزن

  . بعني هللا
، ثم أُبعد إىل سوريا، م١٩٨٤عامسجن يف الكويت ملدة شهر واحد عىل خلفية تفجريات  

  . م٢٠/٣/١٩٨٤تاريخليصل بعدها إىل إيران ب
 يف تحمل كل تلك املشاق اأنه كان صبور إال ، رغم سنوات الهجرة وفراق األحبّة

وكان ذكره آلالم املعذبني وحزن ، كام أنه مل ينس آالم شعبه يف سجون العراق، واملصاعب
  . رث من ذكره ألهله وأرستهأڪاألرامل والثكاىل واأليتام 
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، السالم عليهم لينهل من علوم ومعارف أهل البيت، التحق بالحوزة العلمية يف قم املقدسة
ُعرف . ه إىل ذلك املعني الصايف العذب شعوره بواجب التفقة بالدين وطلب العلميشدّ 

لكن طلب العلم مل يكن ، وبالجدية والتفوق يف دراسته، بني الطلبة بالذكاء والفطنة
، ومشاركة إخوته املجاهدين يف الدفاع عن اإلسالم، يشغله عن التوجه إىل سوح الجهاد

 يف ذلك بني دراسته الحوزوية اموفق، من البعثيني املعتدينورد كيد الظاملني واملجرمني 
فكان يستغل كل فرصة سانحة لالستامع إىل أرشطة الكاسيت ، تواجده يف مواقع الجهادو 

ل عليها دروسه  ا موفقاويذهب إىل الحوزة يف أوقات االمتحانات ويعود ناجح، التي سجَّ
  . يف كل مرة

يف تسجيل أروع صفحة من صفحات الفداء أسعد مع إخوانه املجاهدين أبو شارك 
حيث أبدى ، م١/٩/١٩٨٦يفوعىل رىب كردستان الحبيبة ، والتضحية يف معركة حاج عمران

ويذكر له إخوته ذلك ، شجاعة وبطولة حسينية قّل نظريها يف الدفاع عن ثغور اإلسالم
اإلمام أين نحن من (  إلخوتهقائال،  وهو يصعد إىل مواقع العدوهاملوقف الذي وقف
بينام ، وها نحن نقاتل وعندنا الطعام واملاء، يوم عطشهم يف كربالء، الحسني وأصحابه

كان يف  عندما بدأت ساعة القصاص من األعداء. ) مظلومااقُتل سيد الشهداء عطشان
، أعاقه عن التقدمأُصيب بجرح فوهو أمامهم ، مقدمة املهاجمني يف مجموعة الصولة

  لهم لكنه رفض قائالإسعافهوحاولوا ، ىل هذه الحالة وهو عاملجاهدونوشاهده 
ومل يكن يعبأ بالدماء النازفة  )اتركوين وتقدموا لقتال أعداء هللا ورسوله، عليكمال (

 بالنبيني املتحق، م١/٩/١٩٨٦تاريخحتى فاضت روحه الطاهرة ب، والجروح البليغة
  . والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا

 عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياسالم   
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  ــــــــــــــــــ القاسم املوسويأبو   ــــــــــ٣٥ ــــــ

أبرصت عيناه النور يف مدينة ، م١٩٥١عاممن مواليد 
يف أرسة مؤمنة ُعرفت بالتقوى والصالح ، الكوفة

ومن ، غايلوعانت الكثري من اآلالم يف سبيل دينها ال
معاناتها اعتقال رب األرسة واستشهاده تحت سياط 

   . الجالدين يف ظلامت سجون العفالقة
عمل يف إحدى لذهب ل، مل السيد لؤي دراسته يف املعهد الزراعي يف كربالءأڪبعد أن 

استطاع أن يؤثر يف ، ا خلوقاوكان خالل تلك الفرتة من عمله واعظ، املناطق الزراعية
وأن يُبني لهم املامرسات الال إنسانية والجرائم الوحشية التي ، ه وميلك قلوبهماملحيطني ب

  . الشعب املظلوميقرتفها النظام البعثي الجائر بحق املؤمنني من أبناء 
بعد األحداث املؤملة التي حلت يف العراق لجأ إىل الجمهورية اإلسالمية يف أواخر 

يام قطع فيها األرايض الجبلية الوعرة بعد رحلة طويلة استغرقت عدة أ ، م١٩٨٢عام
  .  عىل األقدام وتحمل يف هجرته املشاق والصعابامشي

، م٢٠/٢/١٩٨٣التحق بعد وصوله إىل إيران بالدورة األوىل من مقاتيل قوات بدر بتاريخ
،  توجه إىل مواقع املجاهدين عىل مشارف مدينة البرصةوبعد إنهاء الدورة التدريبية

ضد مواقع قوى ،  العمليات التي نفذها املجاهدون يف هور الحويزةكذلك اشرتك يف كل
إن ( وإنه كان يقول، االبغي والعدوان يف عمليات القدس وعاشوراء وفيها أبىل بالء حسن

  . )أفضل مكان بالنسبة يل هو أقربه لقتال البعثيني
لكنه ، كا إليها وترتيب وضعه هنسفرلقد وجهت له عدة دعوات من إخوته يف سوريا لل

حتى جاء اليوم الذي شارك فيه ، يف طريق ذات الشوكة ارفض ذلك واستمر مجاهد
يف ، عندما صعدوا إىل حصون البعثيني يف حاج عمران، املجاهدون األبطال من قوات بدر

يف معركة كانت بحق وصدق كربالء ، مرتفعات الشهيد الصدر وطهروها من دنسهم
 نداء الصدق واإلخالص والوفاء وانتقل إىل جوار املبيواستشهد فيها هذا املجاهد ، ثانية

  . حيث النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، م١/٩/١٩٨٦ربه الكريم بتاريخ
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مل يضطرب ،  باعتقاده ومنهاجه وبسريته وسلوكهاالقاسم حسينيأبو كان الشهيد السيد 
بأنها كقطع الليل  السالم يهعل والتي وصفها املعصوم، قط وسط أعاصري الفنت والظلامت

بل ،  املذاقكالهذا اللون أو لذ،  أو شامالامل ينحرف عن الطريق القويم ميين …املظلم
فسلك ، لسالمة نفسه وصفاء قلبه، كان يرى الحق كالشمس الساطعة وسط النهار
  . الجادة املستقيمة جادة الوالية واملرجعية الرشيدة

  ويوم استشهدت ويوم تبعث حياسالم عليك أبا القاسم يوم ولدت 

  
  .الوقوف من اليسار من األول املوسوي، القاسم أبو الشهيد
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  ــــــــــــــــ تراب الواسطيأبو   ــــــــــــــــ٣٦ ــــــــ
تلك املدينة التي ، م يف مدينة واسط١٩٥٨عام ولد

رة اڪته يف الذ حفر ا وبطوليا جهادياسطّرت تاريخ
رجالها من خالل دماء ومواقف ، الجهادية لشعبنا

  …وتضحياتهم من أجل اإلسالم
 

 عليه تعاىل هللا ضوانر   سعيد بن جبري مواقف الصحايب الجليل تلك املدينة اىلميتد تاريخ 
ذلك الرجل الذي وقف ضد النظام الصدامي وقد تجاوز ، تعاىل هللا حمهر  السيد قاسم شربو 

أرسة مجاهدة ربَّت أبناءها عىل ، من تلك املدينة الصامدة.  التاسع من عمرهالعقد
حيث ، هي أرسة الشهيد أيب تراب الواسطي، وأرضعتهم الشجاعة وفضائل األخالق، اإلباء

ووقفت شوكة يف عيون  السالم عليهم ُعرفت تلك األرسة بالتزامها وبحبها ألهل البيت
  . العفالقة املجرمني

ُعرف عنه نشاطه اإلسالمي ، ه االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف مدينتهمل دراستأڪ
 بعد انتصار اوخصوص، وحركته الدؤوبة ودعوته للشباب إىل االلتزام باإلسالم ونرصته

 يف كالالشرت ، فكان كثري الحضور يف املساجد والحسينيات، الثورة اإلسالمية يف إيران
مل .  منها الوعي والفكر النرّي نيغرتفو ،  يف املنطقةالتي تضم الشباب املؤمن، مجالسها

فقاموا باعتقال العرشات من املؤمنني وعىل ، يكن أزالم النظام بعيدين عن تلك الظاهرة
 عىل عهده مل ينُكث ومل لكنه بقي، م١٩٨٣عاموأُفرج عنه ، م١٩٨١رأسهم نجاح عام

  . لجسدييُفّت يف عضده كرثة ما قاىس من ألوان التعذيب النفيس وا
عندها قّرر الهجرة إىل إيران فكانت ، بقيت عيون البعث البغيضة تالحقه أينام حل

  .رحلة شاقة عرب كردستان العراق
خرج ، بعد أشهر قضاها يف معسكر الالجئني يف مدينة كرج الواقعة غرب مدينة طهران 

 ة العلومليسكن يف مدينة قم حيث قّدم للدراسة الجامعية وقُبل يف جامعة مشهد كلي
نه عزف عن إكامل وإمتام دراسته الحوزوية يف أ كام ،  عزف عنهالكنه، فرع الكيمياء —

  .  وقرر االلتحاق باملجاهدينيف مدينة قم املقدسة مدرسة الشهيد الصدر
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 بإخوانه املجاهدين ضمن الدورة الواحدة والعرشين اليلتحق مخفّ ، أحزم حقيبته
  . م١٧/٥/١٩٨٦تاريخب
كام ، تأخذه يف هللا لومة الئمال ، وتفانيه يف سبيل مبدأه، ه اإلسالمية العاليةُعرف بأخالق 

ومقاتلة البعثيني الذين ، لشباب املؤمن للدفاع عن بيضة اإلسالمعرف عنه تشجيعه ل
  . اعاثوا يف العراق ومقدساته فساد

 ، يف املهجرجمع شمل إخوته العراقينيلويسعى ، كان يقيم مجالس العزاء الحسيني
ويُعترب املؤسس األول للهيئة الحسينية يف حي شهر قائم يف قم ،  إىل وحدتهماداعي

  . املقدسة
تزوج قبل أن يستشهد بثالثة أشهر كانت مثرة زواجه طفلة واحدة مل ميتع ناظريه  

ها هي و تراب أبو إال أنَّ فاطمة تربت تربية إسالمية كام كان يتمنى ، بنظرة منه إليها
  . طريقها لخدمة املجتمعتدرس الطب لتشق 

م كانت ١/٩/١٩٨٦املصادف، ق. ه١٤٠٦ ذي الحجة ٢٦يومعىل قمم شامل بلدنا الحبيب 
الحم معاقبته الحسنى مع الثلة املجاهدة من أبناء الشهيد الصدر الذين سطّروا أروع 

لتكون محطة ، يةاڪحيث اصطبغت جبال حاج عمران بدمائهم الز ، البطولة والفداء
فتعانقت األرواح الطاهرة وروح الشهيد أيب تراب ،  الجهاديةةحياالة يف انعطاف كبري 

  . الواسطي يف الرفيق األعىل لتفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدر
الشهادة يف سبيل املبدأ تبعث روح الشجاعة والبطولة والتضحية ( هللا رحمهومن وصيته 

، وا بأنفسهم يف سبيل املبدأفحني يرى اإلنسان إخوانه وأبناء شعبه قد ضح، يف النفوس
ويندفع إىل بذل حياته من أجل إحياء مبدأ ،  بأن املبدأ أغىل من كل يشءايقتنع وجداني
  . )يكتب لها البقاء بدون تضحيات ال فإّن كرامة الشعوب ومبادئها، اإلسالم وقيمه

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا  
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ومأل ، السالم ليهع عاش مَولّه أَرسَُه حب مواله الحسني
وملك درب الجهاد الحر كل ، عليه وجوده وكيانه

 ا شاهر افعاش حياته مجاهد، حناياه الطاهرة
، لبندقية يف يده واا حسينيواستشهد بطال، سالحه

يف قصة من أروع ،  بدمه الزيكاولقي هللا مخضب
  . قصص البطولة النادرة

 ا حسينيانشأ وترعرع شاب، م١٩٦٤عامقضاء الشطرة  — من مواليد محافظة النارصية
 برتدده اوكان معروف،  لكل الرايات اليزيدية التي علت عىل أرض العراقا رافضامجاهد

مام سبب له ، ومشاركته يف إحياء الشعائر الحسينية، لحسينياتالدائم عىل املساجد وا
  . ل من قبل السلطة الجائرة يف بغداداڪهذا الحب والوالء الحسيني الكثري من املش

ثم سيق إىل الخدمة ، مل الدراسة االبتدائية ثم املتوسطة يف مدرسة الحسينيةأڪ
 حربها الظاملة ضد الجمهورية يف الوقت الذي كانت فيه القوات البعثية تشن العسكرية

 عىل افقد أخد عهد، مل يكن بحاجة إىل التفكري الصعب التخاذ قراره، اإلسالمية يف إيران
باإلضافة إىل ما كان يعانيه من ،  للظاملني أو أداة طيّعة بأيديهمايكون عون ال نفسه أن

  . مضايقات ومتابعات استخبارات وحدته
 سبحانه وعنايته به ولذكائه وفطنته استطاع الخالص صدر أمر اعتقاله ولكن بلطف هللا

إذ ، ومل يكن أمامه إال أن يلقي بنفسه يف مياه شط العرب، من مخالب زبانية النظام
وصل بعده إىل إيران ، ا متعبافكانت رحلة شاقة وعبور ، كانت وحدته قريبة منه

ئة بالجد واالجتهاد ليبدأ مرحلة جديدة من حياته الجهادية امللي، م٢٣/٦/١٩٨٤تاريخب
  . واملثابرة يف سبيل هللا

وبعد ، م٢٧/٧/١٩٨٤تاريخالتحق بالدورة التاسعة من دورات مجاهدي قوات بدر ب
يف هذه الفرتة برزت صفاته ، انتهائها انضم إىل الفوج الثالث لريابط يف هور الحويزة

،  يف تنفيذ األوامرودقة، وشجاعة فائقة، فقد كان يتمتع بقابلية عسكرية جيدة، القيادية
وكانت القاعدة التي تستند عليها هذه الصفات ، وحسن الترصف يف أصعب املواقف
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  . هي إميانه املطلق باهلل والتوكل عليه والعمل ملرضاته
 اوالتي أبدى فيها رضوب، شارك يف كل العمليات التي قام بها املجاهدون يف هور الحويزة

 للمجاهد املضحي امام جعله منوذج، يذ الواجب عىل تنفاصحر من الشجاعة النادرة و 
 من أعالم فوجه حتى أنهى ا شاخصوبقي َعلاَم، الذي آمن بقدسية العمل الذي يقوم به

حياته الجهادية يف شامل الوطن وهو يتقدم نحو مواقع البعثيني عىل الرغم من كثافة 
و الدليل الذي قاد كان ه. وصعوبة املنطقة وقوة استحكاماتها، النريان املصوبة نحوه

 فوق مرتفعات هللا رحمهواستشهد ، مجموعته إىل أهدافها عىل أصعب املواقع البعثية
 حياة الهجرة والجهاد ايف ملحمة حاج عمران خامت، م١/٩/١٩٨٦تاريخالشهيد الصدر ب

  . لنيل مراتب الكامل والوصول إىل غاية يتمناها كل مجاهد وهي الشهادة يف سبيل هللا
أويص إخواين املجاهدين كافة أن يرتكوا كل الخالفات التي تؤدي إىل ( هومن وصيت

  .)وأن يستقيموا عىل نهج اإلمام الخميني ويأخذوا ويسمعوا ويعملوا بتوصياته، التفرقة
  سالم عليك أبا جواد يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا 

  
 ١٩٨٤ عىل اليمني الشهيد أبوجواد العبودي يف هور الحويزة عام
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وسط أرسة ، م١٩٦٧عامولد يف مدينة الكاظمية املقدسة 
فكانت  السالم ليهمع ُعرفت بعالقتها الوثيقة بأهل البيت

 حيث، نقمة السلطة الكافرة عليهالتلك العالقة باعثة 
رابعة من حبيب الأبو قامت بتهجريها إىل إيران وملّا يبلغ 

التي طالت آالف األرس  ضمن حملة التهجري، عمره
فسلب حق تلك األرسة من ، املظلومة من أبناء العراق

  …العيش عىل أرضها بأعذار واهية

  

 

  . ا جريئاوُعرف شجاع، وشبَّ مملوء القلب بالعزمية واإلرصار
 من أولئك الشباب رغم صغر سنه ظاهركان ، سالمية يف إيرانمع أحداث الثورة اإل 

يشّده إىل ذلك تعلقه ، واملسريات املليونية، الرساليني الذين يتقدمون التظاهرات الكبرية
حتى ، فعاش أحداث الثورة بكل مفارقاتها، رسه قدس الكبري بقائد الثورة اإلمام الخميني

  . كتب هللا لها النرص
 إىل ايدافع عن اإلسالم ومنجزاته ونهج اإلمام جنب، صل حياته الجهاديةبعد االنتصار وا

  . يواجهون مكائد أمريكا وعمالئها بصرب وثبات، جنب رفاق دربه
كان ، م٢٢/٩/١٩٨٠يفعندما شّن نظام القتلة يف بغداد عدوانه الغادر عىل إيران 

يف خنادق املعارك يف وظل الفارس ، حبيب من األوائل الذين سارعوا إىل سوح الجهادأبو 
عرفته تلك .  يف املدرسةاومل يزل طالب، وهو يف ريعان شبابه محاور الشامل والجنوب

عمل يف مجاميع ، تأخذه يف هللا لومة الئم وال يهاب املوت يف سبيل هللا ال االخنادق مقدام
  . االستطالع وأبدى من الشجاعة والذكاء اليشء الكثري

، م٢٥/٦/١٩٨٥تاريخضمن فوج الشهيد الصدر ب، قوات بدرالتحق بإخوته املجاهدين يف 
التي دارت رحاها يف بحرية أم النعاج يف ، واشرتك معهم يف عمليات القدس وعاشوراء

  . هور الحويزة
، كان يف املهمة املوكلة إليه صائب الرأي، ماثة األخالق وعلو الهمةُعرف بني إخوانه بد
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 عىل قراءة امواظب، ميتاز بالطيبة وصفاء القلب ، بني املجاهدينامحبوب، ناجح التنفيذ
  . السالم ليهع  زيارة الحسنياوالزيارات خصوص، القرآن الكريم

إين ألشعر ( املجاهدين عاش مع الشهيد ويقول عنه أبو تراب الخالدي هو أحد
حبيب معي يف مهمة استطالعية داخل أبو بالشجاعة والثقة واالطمئنان عندما يكون 

، يحتاج إىل نوع خاص من الرجال فاالستطالع منط خاص من األعامل ءخطوط األعدا
  . )يعرفون الخوف إال من هللا سبحانه وتعاىل ال الذين

رب من الوفاء لدينه أڪال يوجد عنده يشء ف، مام تفرد به شهيدنا تفانيه يف ذات هللا
، عملياتوقد فُقد يف إحدى ال، فقد كان له أخ مجاهد يف موقع جهادي آخر، وإسالمه

ويتوجه هو إىل ،  من أخيه يك يطمئنهم عليهيقوم مبراسلة أهله بدالحبيب أبو كان ف
  .  عن أخيهاذلك القاطع بحث

سارع وأنهى مهمة  لذا، عمليات يف كردستان العراقب باستعداد املجاهدين للقيامسمع  
، عمرانالبحث عن أخيه والتحق مبجاميع االستطالع يف الليلة التي سبقت معركة حاج 

وكانوا مستقرين يف مدينة پريانشهر اإليرانية الواقعة بالقرب من الحدود الدولية بني 
  . العراق وإيران

كنا يف مدينة پريانشهر يف الليلة التي سبقت العمليات وكانت ( أثري الساملأبو  عنهيقول  
اعة يف الس، كامجاميع االستطالع لفوج الشهيد الصدر واألفواج األخرى مستقرة هن

 ما قد اوعرفت أن خرب  املجاهدينالثامنة مساء سمعت الصلوات تنطلق من حناجر 
شابا فشاهدت  — عامر الناصحأبو  — فأرسعت وكان معي الشهيد عصام عزيز، وصلهم
وكان منشغل ، أعرفه من قبلن أڪومل ، وقد ارتدى الزي الكردي، ا مستبرش وسيام

وسمعت املجاهد ، زادهم معنويةبتهيئة المة حربه وقد فرح املجاهدون به و 
لقد جاءكم البطل املغوار وكملت ( يقول لهم — سجاد املياحيأبو  — السالم حنونعبد

سألت عنه فقيل يل هذا ، الفرسانڪ الفعرفت حينها أن هذا الفارس، )السبحة
  . )وكانت تلك الليلة هي األوىل واألخرية التي جمعتني به، حبيبأبو 

 من البطولة والشجاعة اأبدى رضوب، م١/٩/١٩٨٦بدأت ليلةويف تلك العمليات التي 
وجعل جسده ، حيث قام برمي نفسه عىل حقل األلغام، والتضحية والفداء قلَّ نظريها

وسام الشهادة ، لينال أعىل درجة وأفضل وسام،  لعبور إخوانه املجاهديناالطاهر جرس 
  . روصحبه األبرا السالم عليه  بقافلة الحسنياملتحق، الرفيع

  عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياالسالم
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منطقة بني منصور إحدى املناطق الواقعة بني 
، قضايئ الُقرنة واملَديْنة من توابع محافظة البرصة

لجهة اليمنى لنهر الفرات ومتتد وتقع عىل ا
، بساتني النخيل بامتداد عشائر بني منصور

وعشرية العيل إحدى هذه العشائر وتقع يف 
ففي تلك األرض الطيبة ولد ، َغِريبأبو منطقة 

وسط أجواء مفعمة بالطيبة ، م١٩٥٥عامفالح 
  . والفطرة السليمة

 
 قضاء املَديْنةيف  السالم ليهع مام عيلاإل متوسطة ثم يف االبتدائية يف مدرسة الفرات  درس

  . مل يكمل دراسته بسبب الظروف التي كانت متر بها أرسته فاتجه إىل العملو 
عانت من ، السالم ليهمع ينحدر فالح من أرسة ُعرفت بطابعها الديني ومواالتها ألهل البيت

حمد موىس مشهيد هم الفكان أول، أجل دينها الكثري وقّدمت يف سبيل ذلك القرابني
حكم عليه باإلعدام ونّفذ حيث ، م١٩٨٠عامالعيل الذي اعتقل يف الشهر التاسع من 

وشهداء ، ومل يسلّم جثامنه الطاهر إىل ذويه بل مل يُعرث حتى عىل رفاتهفيه الحكم 
وهام من خطباء املنرب ، العايل حمدعبدمال  و فاخر سفيّح مال آخرين منهم الشهيدين

ولهام األثر الكبري يف هداية الناس  ر املشهود واملعروفكان لهام الدو ، الحسيني
فقد قام . وكانا يتمتعان باملنزلة الرفيعة واملقام املحمود عند أهايل املنطقة، وإرشادهم

  حتىليخنق بقتلهام صوت الثورة الحسينية الهادر، النظام البعثي بدس السم إليهام
حدث يف عقد الثامنينات وضمن كل ذلك . يغرتف الناس من فيض منريها الصايفال 

  . الحملة التي شنها النظام ودوائره األمنية ضد الثلّة املؤمنة من أبناء العراق الغيارى
  . ا حسينيا مؤمنافنشأ شاب، ترىب فالح وترعرع واشتد عوده، وسط تلك األجواء اإلميانية

، وعانخرط يف السلك العسكري فأصبح نائب ضابط يف الجيش العراقي صنف الدر 
  . وبني زمالئه يف الوحدة العسكرية، امتاز بعالقات واسعة يف منطقتهو 
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  يف الوقت املناسبالصائب القرار 
غري مسرية إنسان من الظالل إىل ترب لحظة تفكري واتخاذ قرار ف، الحياة مواقف وعرب

. نةمن محاربة الدين إىل نرصته وبالنتيجة من النار إىل الج، من الظلم إىل العدل، الهدى
ومن بني من نجح واجتاز تلك ، هكذا فعلت ثلة من أبناء العراق عندما محصوا بالبالء

  . فالح وإخوته هوواتخذ القرار يف الوقت املناسب  املرحلة بسالم
من ،  عىل املؤمننيإدامة للحرب، لقد دقت طبول الحرب وزُج بأبناء الرافدين فيها

، ن وأعدم من أعدم وفّر من فّر بدينهفسجن من سج، تمع العراقيمختلف رشائح املج
خمينيون كانوا أما فالح وإخوته ف.  قابضني عىل دينهم كالقابض عىل جمرونوبقي آخر 

كانت ف يطلقها البعثيون كان تسميات، أخرىتارة  ونرجعيو ، تارةوحزب الدعوة ، تارة
 أمانة  قصتهم ننقلها بكلهذهو . ألنهم ملتزمون بدينهم وعقيدتهم، تحزنهم وال ترسهم

  : روىالذي ) ٣٣(هللا الكعبيعبدوكذلك عن املجاهد أنفسهم  عن الشهداء نقال
لوجود  والدفاع عن أنفسنا، أحد الضباط الحضور إىل مقر الفرقة الخامسة منا طلب(

أنا وفالح  — وكنا ثالثة نواب ضباط يف إحدى الرسايا املدرعة، كتاب بإلقاء القبض علينا
  …عالقة إميانيةتربطنا  — )٣٤(الرحمنعبدو 

 هذه  حاسامايجب علينا أن نتخذ قرار ( ياسنيأبويف تلك اللحظات الحرجة قال لنا 
  . )ونرتك الجبهة ونسلم إىل قوات الجمهورية اإلسالمية قبل فوات األوان، الليلة

سأفاتح  الرحمنعبد قلت لفالح و …الساعة تقرتب من الثانية بعد منتصف الليلكانت 
مكلفني  نيكانا جنديقد و  باألمر عىس أن يذهبا معنا) ٣٦( ياسنيوعامر) ٣٥(جامل خامس

  :التاليةخطة الووضعنا ، فوافقافاتحتهام وبالفعل ، معي يف ناقلة األشخاص
 لجلب هم بإرسالفقام، هم يف واجببة مقرصيني يريد معاقمسؤولدور ياسني أبولعب 

 سيدي …أيب ياسنيبل وهنا أخد السيد جامل بالتوس، إحدى ناقالت األشخاص املعطوبة
  …أمره بالتقدم الجتياز آخر الحجاباترص عليه و أ  أبو ياسني لكن سامحني اشتبهت

                                              
 . الرفاعي-املجاهد أبو نجم الكعبي من أهايل النارصية )٣٣ 
 .الخصيب أبو - البرصة أهايل من البرصي ياسني أبو الشهيدعبد الرحمن هو  )٣٤ 
 .األعظمية -بغداد أهايل من النعيمي حسني أبو الشهيد )٣٥ 
 .الكاظمية -بغداد أهايل من الكاظمي يارس أبو الشهيد )٣٦ 
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 لقوات الجمهورية ايف وقت كانت منطقة رشق البرصة تشهد هجوم — تقدمنا
إىل تقدمنا نعم  — م١٨/٧/١٩٨٢ واملوافق لليلة ه١٤٠٣اإلسالمية يف شهر رمضان من عام

بل عرف أننا نروم تسليم أنفسنا إىل قوات ، الضباط شك يف األمراألمام برسعة لكن أحد 
مبا فيها املدفعية   النار علينا من مختلف األسلحةقأطال فأمر ب، الجمهورية اإلسالمية

 عرثنا عىل موضع دبابة ظومن حسن الح، ا مركز االتي أخذت تقصف املنطقة قصف
  …ا شيئمصريهلم نعرف عن ف أبا ياسنيفاسترتنا فيه إال 

الذين كانوا عىل أهبة االستعداد ملا ، وصلنا بسالم واستقبلنا بحرارة من قبل حرس الثورة
  . لكنه وصل بعدنا بنصف ساعة صاحبناكنا قلقني عىل . رأوا من إطالق نار كثيف

لكنا فوجئنا بتغري ، نقلنا إىل مدينة األهواز، معنا من قبل حرس الثورةبعد التحقيق 
 عيل أفشاري — اعرتضنا عىل مسؤول املعسكرف، قرابة سنتني أرسىاألمور فقد اعتربنا 

  . أصابنا الحزن ألن هدفنا االلتحاق باملجاهدين واملشاركة معهم فلكن دون جدوى —
 وليمة لكل األرسى أعد ذات يوم …بقينا مع األرسى ومل يصدق عيل أفشاري إدعاءنا

وألربع  السالم ليهع ام اإلمام الحسني يف املنيت رأ هو أين  هذه الوليمة منهديفن ا(قال و 
 السالم عليه هلكن، ويف كل مرّة أبرر ذلك يقول يل أطلق رساح تلك املجموعة، ليال متتالية

  !)تطلق رساحهم ال يف الليلة الرابعة وضع حربة حادة عىل بطني وقال ملاذا
كانت فالتحقنا مبجاهدي بدر و ، أعلن ذلك أمام األرسى وأطلق رساحنا نحن الخمسة

  . )٣٧()…األشهر األوىل لتشكيله

  ﴾ُهدىً  َوزِْدنَاُهمْ  ِبَربِِّهمْ  آَمُنوا ِفتْيَةٌ  إِنَُّهمْ ﴿
ورفاق دربه مبعسكر املجاهدين ضمن الدورة الرابعة ) ٣٨(حسن العيلأبو التحق 

وبعد انتهائها ولكونه وإخوته من ضباط الصف يف الجيش ، م٣٠/١٠/١٩٨٣تاريخب
  . لهذا كانوا من خرية الكادر يف قوات بدر، العسكرية الكافيةوممن له الخربة  العراقي
ن أخرى اڪوجرح يف يده ورجله وأم، يف عدة واجبات جهاديةمجاهدي بدر  معشارك 

إثر استهدافهم من ، )٣٩( النقطة الرابعةمن جسمه وهو يؤدي واجبه يف هور الحويزة
                                              

 .ذلك ديدن البعثو  املجاهدين أولئك وأطفال زوجات تسجن ذلك أثر عىل )٣٧ 
 .املجاهدين بني كنيتههي   وتلك)٣٨ 
  إحدى مواقع املجاهدين تقع عىل ممر مايئ يسمى الربمائية)٣٩ 
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بل  ومل تفت يف عضده، المولكن مل تثنه الجراح واآل ، قبل إحدى طائرات العدو البعثي
  . عاد مرة أخرى إىل هور الحويزة ليشارك إخوانه جهادهم رغم الجراح

 اكان آمر و أثناء الهجوم جرح  فقد،  محطته األخريةوكانت حاج عمران اشرتك يف معركة
فآثر البقاء ،  االنسحاب حتى يطأمن عىل سري العملياتاواستمر رافض، إلحدى الرسايا

  . وهو املعروف بشجاعته وتفانيه من أجل عقيدته ال وكيف، راحرغم ما به من ج
تأخذه وال ، يقبل املساومة ال احسيني، بعبادته وسلوكه، وبخلقه الرفيع، ُعرف بسمو روحه

  . بذلكيأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويويص إخوانه ، يف هللا لومة الئم
مع ما به من جراح لتعزيز   يف املنطقة إىل اليوم الثاين من العملياتتواجدهواصل 
فبعد أن رأت عيناه حسنى النرص ، اوشاء هللا أن يرزقه الُحسَنيني مع،  املجاهدينمواقع

فرجعت روحه املطمئنة إىل بارئها . م١/٩/١٩٨٦يوممل يحرمه هللا من حسنى الشهادة 
  . راضية مرضية ملتحقا بركب الخلود مع الحسني وصحبه امليامني

  ويوم استشهد ويوم يبعث حيا سالم عليه يوم ولد

  
 .التدريب ميادين أحد يف امليايل عيل السيد مع العيل حسن أبو الشهيد
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كربالء املقدسة  —  مدينة التضحية والفداءولد يف
ينتهي نسبها  يقةينتمي إىل أرسة دينية عر. م١٩٦٤عام

وهي الساللة النبوية ، إىل أطهر ساللة عرفتها البرشية
 . الطاهرة

  
فتغذى ، وتشبّع بأريجها املعطّر بشذى الجهاد الحسيني، كربالء املقدسةنشأ وترعرع يف 

 درب الشهادة اسالك، من تلك األجواء املفعمة باملعاين الحسينية الخالدة بروح التضحية
  . الدامي

إذ عاش ذكر ،  رفعه عىل صدرهاوسام السالم ليهمع مة الوالء ألهل البيتكانت س
 يف إقامة وإحياء الشعائر الحسينية التي امشارك،  يف ضمريها خالداحي السالم ليهع الحسني

  . كانت شوكة يف عيون الظاملني
 فاملت، رشق ضوء الثورة اإلسالمية يف إيرانأ ف،  عجلة الزمن رسيعة خاطفةتمض

وعندها دخل العراق مرحلة جديدة ،  العطىش لإلسالم نحو هذا الوليد الجديدالقلوب
حيث دخل أبناء العراق ، وازداد اإلرهاب البعثي من مراحل حكم الطاغوت األسود

 أصبح االنتامء لإلسالم جرمية فقد،  هو من أسوء العصور والفرتات التي مرّت بهاعرص 
، الل تلك الفرتة قمة من قمم الجبال الروايسكان شهيدنا خ. كتؤدي بصاحبها إىل الهال

 لكنه. يف الرس والعلن وأمام أدعيائه  للبعثيني وحزبهما عن اإلسالم وثورته مبغضامدافع
ومل تسمح  شعر أن الظروف األمنية واألجواء البوليسية التي فرضها النظام قّيدت حركته

مل يخطر بباله أنه سوف لن لكنه ، كان عليه أن يسلك طريق الهجرةف، له بحرية العمل
  . وأن جسده سوف يدفن يف أرض أخرى يعود مرة أخرى إىل هذه املدينة الطاهرة

،  وملجأ إلخوته املجاهدين املهاجرينا مالذفيهاوكان بيته   إىل الكويتالخروجقّرر 
ويزيل عنهم وحشة السفر بذلك القلب الكبري  يخفف عنهم أمل الهجرة بكلامته الرقيقة

 عنهم ضنك العيش يف بالد امخفف، ويُِعينهم مبا تجود به نفسه الكرمية من مال، الحاين
  . الغربة
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بعد أن قىض فرتة من حياته يف قم املقدسة توجه إىل و  هاجر إىل الجمهورية اإلسالمية
وأثناء ، م٢٣/١٢/١٩٨٥تاريخ بقوات بدر باملتحق  بندقيتهساحات الجهاد والفداء حامال

ورة العسكرية حصل عىل جائزة معسكر التدريب املقدمة ألحسن التدريب وخالل الد
 لألوامر افقد كان مطيع  بشهادة مدربيه، وتطبيق التامرينمتدرب يف السلوك واألخالق

 لكل ما هو طيب اإذ كان منوذج، تلك الطاعة النابعة من سلوكه وتدينه، العسكرية
  . وحميد من األخالق والسجايا

  طاقة للبذل وحركةاوكان دامئ،  األبطال فوج الشهيد الصدرالتحق بعد الدورة بفوج
  . تعرف الكلل واملللال 

وهي أُوىل مجاميع ، مر أحد الفصائل املهاجمة ضمن مجموعة الصولةآل  اكان معاون
،  العظيم الغايلامن أجل إسالمها  دماءهةمسرتخص، التي تلقت النار بالصدور الهجوم

ليلة عمليات حاج  ل والعطاء يف ليلة التضحية والفداءوختم تلك الحياة املليئة بالبذ
ت رجعو ، حيث سقى بدمه الطاهر شجرة اإلسالم الباسقة، م١/٩/١٩٨٦ليلة  عمران

  . لتتبوأ مقعد صدق عند مليك مقتدر، نفسه املطمئنة إىل بارئها راضية مرضية
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
  اليمني من األول لحيدري،ا حيدر أبو الشهيد
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، الوالء لإلسالمينتمي إىل أرسة متواضعة تكن أعظم 
عاش طفولته وسني ، السالم عليهم ومحبة أهل البيت

شبابه يف ظل هذه األرسة وتعلم منها ذلك الحب 
العظيم الذي قاده يف نهاية املطاف إىل طريق الفداء 

   . السالم ليهع هللا الحسنيعبدطريق أيب ، والتضحية
نه وشجاعته ومواقفه البطولية ُعرف بني أهل منطقته بإمياو  م يف قضاء بلد١٩٥٨عامولد 

وكان شعلة هادية لكل ،  عنه تردده الدائم إىل املسجدامعروف، يف التصدي ألزالم البعث
  . خري وصالح يف بيته وبني أصدقائه يف املدرسة والحي الذي كان يعيش فيه

سيق للخدمة اإللزامية ، الصحة الحيوانية — م من املعهد البيطري١٩٧٩عامبعد تخرجه 
 بني الجنود ولطاملا حاول بث روح التمرد مستمروكان له نشاط ، الجيش العراقييف 

بينهم واطالعهم عىل الكثري من الحقائق التي حاول البعث طمسها من أجل كتم صوت 
 ما يحث الجنود عىل اوكان كثري ، وحربه الظاملة ضد الجمهورية اإلسالمية الفتية، اإلسالم

  . يكرّثوا السواد عىل اإلسالم يف حال بقائهم فيها ال  يكالهروب من تلك الحرب البغيضة
عقد فاضل العزم عىل التوجه إىل الجمهورية اإلسالمية ليك يلتحق باملجاهدين ويكون 

إله إال هللا  ال  من جنود اإلسالم الذين يدافعون عنه بدمائهم من أجل إعالء كلمةاجندي
ذر أبو ستان العراق مع رفيق دربه م عرب كرد١٣/٥/١٩٨٣يوم ففي. ونرش راية اإلسالم

  .  الحلم الذي راوده مدة طويلةامحقق، )٤٠(الحداد
يوم التحق مع إخوانه املجاهدين ،  يف حياتها كبري اجاء اليوم الذي اعتربه منعطف 

تلك الدورة التي قدمت العديد من ) ٤١(ضمن الدورة الرابعة، م٣٠/١٠/١٩٨٣بتاريخ
  . كوادر التي تولت مسؤوليات مختلفةالشهداء ورفدت قوات بدر بأفضل ال

                                              
 .الصدر الشهيد فوج كوادر  أحد)٤٠ 
 .دلو رحيم أبو الشهيد بدورة سميت املجاهدين دورات من   دورة)٤١ 
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نال حبهم بإخالصه ،  يحتذى به ومثالهمخالل وجوده معللمجاهدين قدوة كان 
وكان لشخصيته القوية وخربته املتميزة ، وتفانيه وأخالقه العالية وطيبته فملك قلوبهم

 تحتاج وسيطرته الكاملة عىل الكثري من املواقف التي، عىل استعامل كافة أنواع األسلحة
والقدرة عىل اختيار أفضل الظروف ، إىل رسعة يف العمل والتنفيذ وشجاعة يف األداء

 إلحدى ا آمر اختيارهكل ذلك كان وراء ، لألعامل القتالية وانتخاب أفضل املسالك لها
 لتحمل تلك املسؤولية رغم وكان أهال،  آلمرهِ اومن ثم معاون رسايا فوج الشهيد الصدر

 عليه ا رشعيا من الخدمة وواجبالكن املسؤولية بالنسبة إليه كانت نوع، ثقلها وصعوبتها
  . تحمله

 من أحسن وأسعد الفرتات التي كاتعترب فرتة الهور واملعارك التي خاضها املجاهدون هن
أو ، كان يشعر بالغبطة والرسور العميق كلام كُلف بواجب قتايلإذ  بأيب حيدرمرت 

 يف كل العمليات التي خاضها املجاهدون يف هور وقد شارك، دخل يف عملية جهادية
  . والتي مرّت علينا يف ترجمة بعض الشهداء )١٩٨٥-١٩٨٤ (الحويزة عامي

  للرسية الثانية من فوج الشهيد الصدراحيدر الكرار آمر أبو  حاج عمران كان معركةيف 
 العدو  حتى وصلوا الثغرة وهو املكان الذي يبدأ منه الدخول إىلبرسيتهوكان يتقدم 

 إياهم ا إخوته مذكر اصعد إىل مواقعهم وهو ينادي بصوته القوي مشجعف، البعثي
وصعد هو والذين معه يدمرون حصون األعداء . السالم عليه مبوقف سيد الشهداء الحسني

، الواحد تلو اآلخر ويقتحم مواضعهم وهو يرضب أروع األمثلة يف الفداء والتضحية
حتى سقطت ،  من كثافة النار التي تنهمر عليهم كاملطرواستمروا بالتقدم عىل الرغم

طاهر  بدمه الاقذيفة هاون بالقرب منه وكان ذلك قبيل صالة الفجر فسقط مرضج
 حتى رحل إىل امهدي ثالث ياوكانت آخر كلامته التي نطق بها هي، م١/٩/١٩٨٦بتاريخ

  .  وحسن أولئك رفيقا والصالحنيجوار النبيني والصديقني والشهداء
لقد كنت يف العراق عندما نشبت الحرب ( من حديث الشهيد قبل العمليات بيوم واحد

وعندما أدركت أنَّ هذا الجيش ، املفروضة وكنت يف ذلك الوقت يف الجيش العراقي
قررت التوجه إىل ، وأنه يعمل ضد اإلسالم،  وخدمة صدامستكباروظف لخدمة اال 

 وأنا أنتمي إىل اإلسالم البعثيني وإين فخور جدالجمهورية اإلسالمية واملشاركة يف قتال ا
وأقاتل أعداء هللا أينام وجدوا ومهام كانت صلتهم بالنسبة لنا حتى نصل إن شاء هللا إىل 

  . السالم ليهع أرض كربالء أرض الحسني
  سالم عليك أبا حيدر الكرار يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا
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م ونهل من ١٩٦٧عامولد يف مدينة النجف األرشف 
 السالم ليهمع وترىب يف كنف أرسة محبة آلل البيت، امنريه

  . فنشأ عىل حبهم والسري عىل هداهم
 

  من األرس العريقة التي تفرعت من الدوحة املحمدية ومن األرس التيأرستهوكانت 
عرفت بالتزامها بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف لذا قام النظام البعثي بتهجريها 

 عىل الجمهورية اإلسالمية فأحسنت وفادتهم وأُسكنوا يف افحلوا ضيوف، م١٩٨٠عام
  .  يف املرحلة االبتدائيةا يافعكاوكان آنذ، مدينة أصفهان

 املراسم الحسينية واالحتفاالت فكان يشارك يف، نَِعم بنور اإلسالم والهداية واإلميان
وذلك عن وعي وبصرية لهذا ، فرسخ يف قلبه حب اإلسالم ونرصته والدفاع عنه، الدينية

 ، فكان يحث الناس عىل الجهاد يف سبيل هللا والحفاظ عىل بيضة اإلسالم، األمر
وحربه مع  السالم عليه وكان يقارن هذا العرص بعرص اإلمام عيل، يناقشهم يف ذلكو
واملتخلف يف هذا العرص عن ، وحربه مع يزيد السالم عليه وعرص اإلمام الحسني، عاويةم

  . الجهاد كمن تخلف يف ذلك العرص وتخاذل
 يف اصادق،  عىل الصالة يف أوقاتهاامواظب،  باألخالق اإلسالمية العاليةا ملتزماكان مؤمن

سبحانه بل حتى عن  سمعه ولسانه ّعام حرم هللا امبعد،  لبرصهاوكان غاض، حديثه
  . املكروهات

وشارك يف أغلب العمليات ، م٢٤/١٢/١٩٨٤تاريخ ب لقوات بدر)٤٢(الدورة الخامسةبالتحق 
 يف عمليات وكانت آخر مشاركاته، الجهادية التي خاضها املجاهدون يف هور الحويزة

                                              
 .األمري عيل أيب الشهيد دورة سميت )٤٢
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، وكان ضمن قوة الصولة التي اقتحمت الخط األمامي للعدو الصدامي، حاج عمران
، م١/٩/١٩٨٦تاريخيف صدره ورجليه ب يها عىل أثر إصابته بشظايا قذيفةشهد ففاست

  . تفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدرو صعد روحه إىل ربها راضية مرضية لت
قوية إميانكم باهلل واعلموا أن إخويت األحباء وأصدقايئ ركّزوا عىل ت( هللا رحمهومن وصيته 

ني تنجزون واجباتكم الرشعية ترون هللا يف ميع أعاملكم دليل عىل قوة إميانكم وحج
تهابوا املوت يف سبيل هللا واستمروا يف الطريق الذي سار  ال أبناء أمتنا اإلسالميةيا . قلوبكم

  . )عليه شهداؤنا األبرار الذين ضحوا بدمائهم يف سبيل هللا
  سالم عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يبعث حيا

  
  املوسوي حيدر أبو الشهيد اليمني عىل فيها هريظ صورة الحويزة، هور
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   ــــــــــــــــــداود البغداديأبو   ــــــــــــ٤٣ـــــ ـــــ

الكرادة الرشقية  — من مواليد مدينة بغداد
 يف أُرسة محبة ومخلصة ألهل البيت، م١٩٦٤عام

،  شعبها املظلوم معاناته وجراحهمشاركة، السالم عليهم
فعلّمته ، التي خطَّها الطاغوت الصدامي برباثنة األثيمة
   . أرسته وحياته دروس التضحية والفداء الحسيني

الذي ، وساهم مع ثلة من املؤمنني يف الوسط اإلمياين الحريك، مل دراسته املتوسطةأڪ
 من احتى مل يجد بُد، أزالم السلطةفكانوا ُعرضة ملتابعة ومالحقة ، اشتهرت به منطقته

  . الهجرة والخالص من أيدي أزالم السلطة البعثية الظاملة
عرب خطوط الجبهة واستطاع الوصول ، م١/٩/١٩٨٤تاريخهاجر إىل الجمهورية اإلسالمية ب

مع إخوته ،  شوط الجهاد الحسيني الداميكابسالم رغم املخاطر ليواصل من هن
  . املجاهدين

وجه يف فمشاركا  ضمن فوج الشهيد الصدر، م١/٣/١٩٨٥تاريخبدر بت قواالتحق ب 
فكان شديد الحب ، كعمليات القدس وعاشوراء، العمليات التي نّفذها يف هور الحويزة

 الكامئن والدوريات اوخصوص،  فيهاكاوكان يلح لالشرت ، للقيام بالواجبات الجهادية
  .  سبيل هللا إخوانه املجاهدين عىل الجهاد يفامشجع، القتالية

وحبه للتضحية ، وترتيله للقرآن، وكرثة ابتهاله، وهدوء طبعه، ُعرف بحسن خلقه
، كام ُعرف بصدره الرحب الذي استوعب الجميع، وخدمة إخوانه املجاهدين، والفداء

لكنه كان يأنس بها وكانت غايته التي  وبالرغم مام يكتنف العمليات من صعوبات
  . يتمناها

ختم حياته املليئة بالبذل والعطاء يف ، م١/٩/١٩٨٦ املصادف١٤٠٦حجة  ذي ال٢٦يوميف 
 امتقلد،  عىل صدق أقوالها صادقافكانت برهان، احيث سقط شهيد عمليات حاج عمران
  . وما يلّقاها إال الذين صربوا وما يلّقاها إال ذو حظ عظيم، وسام الشهادة الرفيع

فإّن لنا معذبني ينتظروننا بني ، ودعوا الفرقة، إخويت األعزاء اتحدوا( هللا رحمهومن وصيته 
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أوصيكم بحسن السرية واملحبة . لحظة ولحظة إلنقاذهم من هذا الظامل الطاغي املجرم
  )…وترك القيل والقال والغيبة، بينكم وااللتزام بنهج اإلمام الخميني العظيم

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا  

  
 يتوسط مجموعة من املجاهدين يظهر عيل ميينهم البغدادي وددا أبوالشهيد 

  م١٩٨٥ هورالحويزة — الشهيدأبوحسني النعيمي
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، ولد يف إحدى املناطق التابعة ملحافظة الحلة
ذات فطرة ، بةينتمي إىل أُرسة متواضعة طي

حتى قام ، كانت تعيش بأمان وسالم، سليمة
نظام الجرمية يف بغداد بفعلته النكراء وذلك 

 حملة التهجري نطاقبتسفريها إىل إيران ضمن 
  ، القرسي التي طالت آالف األرس العراقية

ار  أهو إىل اتجه،  إىل هللا سوء حالهاياڪ شا يعاين من آثار تلك الجرمية حزيناوبقي وحيد
عىل  بعد أن شن صدام املجرم حربه.  ليبتعد عن أنظار األجهزة األمنيةالنارصية

كيف له أن يقاتل يف ولكن  استدعيت مواليده لاللتحاق بالجيش، الجمهورية اإلسالمية
، صفوف َمْن حرمه من أهله وأحبائه؟ وكيف يقاتل مع َمْن رفع لواء الحرب ضد اإلسالم

ولكن الجبهة كانت فرصته املؤاتية للخالص من النظام  ،وكل ما ميت لإلسالم بصلة؟
 إىل أراضيها ليكون اويف أول فرصة سانحة توجه إىل إيران ووصل سامل، البعثي املجرم

  .  من جنود اإلسالماجندي
بعدها ، التحق بقوات الشهيد الصدر وشارك معها يف العديد من الواجبات الجهادية

 أفواجها الفوج الثالث منضمن ، م١٩/٢/١٩٨٤تاريخالتحق باملجاهدين يف قوات بدر ب
  .  من دورات املجاهدين)٤٣(بعد أن أنهى تدريبات الدورة الخامسة

، اأبىل فيها بالء حسنف، كل العمليات التي نّفذها املجاهدون يف هور الحويزةيف اشرتك 
لهجامت منها مواقفه املشهودة يف صد ا،  من الفداء والتضحية قلَّ نظريهااوقّدم صور 

                                              
 .األمري عيل أيب الشهيد دورة سميت )٤٣



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ١١٠___

التي قام بها البعثيون بعد عمليات عاشوراء وتحرير بحرية أم النعاج ومحاولتهم 
ثنني ا مع أبو ذروكان ،  محملة بالجنود واألسلحةافتقدموا بخمسة عرش زورق، استعادتها

، يف زورق مزود بسالح الدوشگا، من املجاهدين يف الكمني املتقدم بني القصب والربدي
فلام كان ذلك بدؤوا ، نهم حتى يكون العدو يف مرمى نريانهماڪ أمفقّرروا البقاء يف

ومل يعمال وكان ، وكالهام أصيبا بعطل، ةـBKCـرشاشبالرمي بسالَحْي الدوشگا وال
، ولكنهم عالجوا املوقف بعملية بطولية نادرة، أُمتُِحن فيه صربهم وثباتهم، اامتحانا إلهي

ارق األعداء وهم يطلقون النار عليهم من حيث انطلقوا بزورقهم بأقىص رسعة نحو زو 
 اتحرك برسعة فائقة باتجاه العدو مباغتف،  للزورقاذر قائدأبو وكان ، أسلحتهم الخفيفة

فيام رمى العديد من البعثيني أنفسهم يف ،  منهافأغرق قسام  بزوارقهماإياهم ومصطدم
 فلم ينجو منهم أحدغري أن بنادق املجاهدين كانت لهم باملرصاد ،  للنجاةااملاء طلب

والفضل يف ذلك يرجع إىل إميان هؤالء املجاهدين ،  للبعثينيا بليغادرسذلك وكان 
  . هللا رحمهذر أبو وعىل رأسهم الشهيد ، األبطال وحسن ترصفهم

وشجاعته وإخالصه واستعداده ، ُعرف عنه حبه لدينه والدفاع عنه وتفانيه من أجله
يبادر إىل ، اكان طيب النفس خدوم، الصعبةلتحمل الظروف الجهادية واملعيشية 

  . هم واملبادرة إىل قضاء حوائجهملمساعدة إخوانه وتقديم العون 
واهتز ، يف عمليات حاج عمران كان من املبادرين األوائل للصعود إىل مواقع األعداء

ولكن قلوب املؤمنني املجاهدين ثابتة عىل يقينها  الجبل تحت وابل القصف الكثيف
 ا وشاهداحتى اختاره هللا واجتباه إليه شهيد، الحسنيني ومل تهتزبإحدى 

 له تلك الدرجة الرفيعة واملقام املحمود يف مقعد صدق عند افهنيئ، م١/٩/١٩٨٦يوم
  . مليك مقتدر

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 
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   ــــــــــــــزيك املنصوريأبو ــــــــ  ــــ٤٥ـــــــ ـــــ
والذي ، ذلك الصوت املدوي السالم عليه صوت الحسني

، هز املشاعر وحرّك الضامئر عرب السنني واألجيال
ألنهم ، استجابت له عىل مر السنني جحافل املؤمنني

علموا أن ذلك النداء وإْن كان يف يوم عاشوراء من 
 املؤمنني اتخاذ ولكنه صوت أوجب عىل، تلك السنة

ورسم لهم الخط الذي يجب أن يسريوا ، املواقف
ء كلمة هللا سبحانه عليه لنرصة دينهم وإعال 

  …وتعاىل

 لنا التاريخ مآثر وبطوالت َمْن اقتدوا وساروا عىل نهج سيد الشهداء من شيعته فحىك
 اصوُصبغت جدران السجون باألحمر القاين رضيبة لدينهم العزيز وإخال ، ومواليه
 اإلسالم الغيارى ايعرفون املساومة عىل املبدأ والركون إىل الظاملني فمجاهدو ال ، ملبدئهم

ومن هؤالء الغيارى عىل  يهدأ لهم بال إال بتحكيم رشيعة هللا يف املجتمع ال يف كل مكان
  . الحسني املنصوريعبددينهم هو الحاج محيي 

تلك املدينة التي قدمت مئات ، بابليف ناحية القاسم التابعة ملحافظة ، م١٩٤٣عامولد 
  . الشهداء والقرابني نرصة لدينهم العزيز

يهاب املوت غري مكرتث بالبعثيني  ال ا مقداماشجاع، كان من العاملني النشطني لإلسالم
جاء ملحو اإلسالم ، يبني بأسلوبه أن الحكم القائم يف العراق هو حكم صليبي، وأالعيبهم

ث الكافر هو أداة لتنفيذ مؤامرة دنيئة حيكت يف دوائر وإّن حزب البع، من الوجود
يف وقت ، يف العراق السالم عليهم الغرب هدفها رضب اإلسالم والتشيع وخط أهل البيت

، يهاب أحد غريه وال يخىش إال هللا ال فكان، كان هذا الكالم يكلفه حياته وهو يعلم بذلك
  . طي من قوة الشخصية والخلق الرفيع يف مدينته التي تكن له كل االحرتام مبا أعامحبوب

أخذ يضاعف ، رسه قدس بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران بقيادة اإلمام الخميني
ومل يستطع ، جهوده ونشاطه ليبني للناس واجبهم اتجاه ما يجري حولهم من أحداث
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ر إىل فرتك أهله وهاج، عليه الخناق  كالب السلطة املسعورةتضيّقما بدءه فقد تكملة 
لكن البقاء يف سوريا مل يكن يلبي طموحه فهاجر إىل ، كابقى فرتة هنو سوريا 

  . الجمهورية اإلسالمية يف وقت شن صدام املجرم حربه العدوانية عليها
التحق بإخوته املجاهدين من قوات الشهيد الصدر وشاركهم يف العديد من العمليات 

 من خندق إىل خندق بني أبنائه متنقال،  بندقيته نحو صدور البعثينياالجهادية مصّوب
  . يضمد جراحهم ويشد من عزمهم

 تلك امشارك، م٢٧/٧/١٩٨٣تاريخبعد تشكيل قوات بدر التحق الحاج املنصوري بها يف 
القوات يف الكثري من املعارك التي خاضتها والواجبات التي كلفت بها؛ مبا فيها معركتي 

  . )٤٤( نفذها املجاهدون يف هور الحويزةالتي القدس الرابعة وعاشوراء الرابعة

بل ترى كل إجازاته الدورية برامج عمل لقضاء حوائج ، مل يكن الجهاد واجبه الوحيد
 اطلب وكان يطوي مسافات بعيدة للسعي يف زواج املجاهدين، املؤمنني واملجاهدين

  . آلخرته ايعرف الهدوء والراحة بل كله حيوية وعمل يحمله متاع ال كانو ، ملرضاة هللا
 بتواضعه بني إخوته املجاهدين فرفعه هللا بينهم وبني كل من عارشه الحاج أبو زيكُعرف 

فكان كاألب بني أبنائه وهم ، فملك قلوبهم مبا أفاض عليهم من حب وحنان، وأحاط به
  . يبادلونه نفس الشعور واألحاسيس

إذ كان من املواظبني ، هتاخترص الطريق إىل هللا سبحانه وتعاىل بعد جد واجتهاد يف طاع
 يويص إخوانه اكثري القراءة للقران الكريم وكان دامئ، تكاد تفوته أبدا وال عىل صالة الليل

  . املجاهدين بتجنب املعايص واإلكثار من الذكر وقراءة القرآن والدعاء
إال أنها مل تحول دون مشاركته يف الواجبات التي  شغل مسؤولية إدارية يف الفوج الثاين

وفيها لبّى نداء ، وكانت معركة حاج عمران محطته األخرية، كلف بها فوجهي
وعرََجت روحه الطاهرة إىل ، م١/٩/١٩٨٦ بركب الشهداء يوماملتحق السالم ليهع الحسني

  . وخلَّف يف قلوب محبيه حرقة ولوعة، بارئها تشكوا إليه ظلم البعثيني الطغاة
يف هللا أيها املجاهدون يف سبيل هللا السالم عليكم إخويت  (تعاىل هللا رحمهمقاطع من وصيته 

كونوا أنصار هللا كام قال الحواريون ، أوصيكم بتقوى هللا ونظم أمركم، ورحمة هللا

                                              
 .الحويزة هور يف املعارك وأول أهم هي )٤٤ 
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انرصوا دين هللا وحافظوا عىل رسالة خاتم األنبياء ، نحن أنصار هللا السالم ليهع لعيىس
العلامء السائرين عىل خط األنبياء محمد صىل هللا عليه وعىل أهل بيته األطهار انرصوا 

َا يَْخَىش هللاَ ﴿واألوصياء  ، )٢٨من اآلية: فاطر( ﴾ َعِزيٌز َغُفورٌ  ِمْن ِعَباِدِه الُْعلاََمُء إِنَّ هللاَ إمِنَّ
 …انرصوا قائد ومفجر الثورة اإلسالمية روح هللا املوسوي الخميني، العلامء ورثة األنبياء

فإنكم لن تظلوا ألنهم هم الذين عّبدوا لنا ، ئكموحدوا صفوفكم واسمعوا قول علام
  . السالم عليهمورسموا لنا خط محمد واألمئة األطهار ، الطريق

تُِصينَبَّ الَِّذيَن ظَلَُموا  ال َواتَُّقوا ِفتَْنة﴿اتقوا الفنت من املنافقني واألرشار،  واحدةاكونوا يد
ة َواْعلَُموا أَنَّ هللاَ    )٢٥:ألنفال( ﴾الِْعَقاِب  َشِديُد ِمْنُكْم َخاصَّ

استغفر هللا يل ولكم . كونوا رحامء بينكم أشداء عىل الكفار واملنافقني وخذوا حذركم 
  )الحسنيعبدالفقري الراجي رحمة ربه محيي عبدال. والسالم عليكم

  يوم يبعث حياوسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد 

  
  اء يف مدينة قم املقدسة مع كوكبة من الشهداملنصوري زيك أبو الشهيد تشييع
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   ــــــــــــشمخي البرصيأبو  ـــــــــ ٤٦ـــــ ـــــ
شمخي أبو ناف مدينة البرصة ولد الشهيد أڪيف 
تلك املدينة التي اُمتحنت وظُلمت ، م١٩٥١عام

رث أڪطت عليها عىل أيدي زمرة البعث التي تسل
وقدمت لإلسالم أعز ، من ثالثة عقود من الزمن

   …أبنائها
 عن مأساة شعبه وهو يعاين من امل يكن بعيد، ترىب بني أفياء نخيلها ودفقان مياهها

 بوجه النظام الصدامي امن هذا املنطلق وجدناه ثائر ، مةاڪظلم وجربوت الطغمة الح
 التي شنها صدام عىل الجارة إيران كان يتحني حتى أنه عندما سيق إىل الحرب، املقبور

ترك تلك الحرب ، م١٤/٦/١٩٨٢وحني سنحت له الفرصة يوم، الفرص للخالص منها
وعمل فرتة يف مؤسسة الجهاد ، والتحق بإخوته املجاهدين يف معسكر الشهيد الصدر

فُعرف بحسن النية ، للصحافة التابعة لحزب الدعوة اإلسالمية يف مدينة طهران
اإلخالص بالعمل وذوبانه يف حب إخوته الرساليني الذين شاركهم الجهاد ضمن كتيبة و 

 يف صد إثنى عرش امشارك، الشهيد الشيخ حسني َمَعن التابعة لقوات الشهيد الصدر
  . ةـRBG7ـ عىل املجاهدين يف أحد القواطع وكان يحمل القاذفا صّدامياهجوم

وكانت له ، م١٥/٣/١٩٨٤ة السابعة بتاريخ ضمن الدور بهابعد تشكيل قوات بدر التحق 
تلك العمليات البطولية التي ، مشاركات يف أهوار الحويزة يف عمليات القدس وعاشوراء

نفذها املجاهدون ضد مرتزقة النظام وسيطروا فيها عىل بحرية أم النعاج وعىل العديد 
  . من املمرات املائية املحيطة بها

، بأفضل ما تُختم به حياة املؤمن هاة يف سبيل هللا ختمبعد حياة مليئة بالجهاد والتضحي
عىل رىب حاج عمران يف كردستان العراق وذلك شهيدا  بدمه الطاهر اإذ سقط مرضج

فألقى رحال ،  وذلك إثر إصابته بشظية مدفعابعدما أبىل بالء حسن، م١/٩/١٩٨٦تاريخب
  . وأصحابه طيبة راضية مرضية مع الحسني اسفره وانطلق إىل السامء روح

 سالم عليك أبا شمخي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا
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  ـــــــــــ ــــشهاب الحيدريأبو ـــــــ ــ ــ٤٧ـــــ ـــــ

، م٢/١/١٩٦٥يوممدينة الحرية  — من مواليد بغداد
لعصمة نشأ يف أرسة ُعرفت بحبها ووالئها ألهل بيت ا

وبتضحيتها يف سبيل هللا فقد  السالم ليهمع والطهارة
فاضل أبو  — الشهيد عباسرب ڪاألقبله أخيه قدمت 

  . )٤٥( الحيدري
 يف الصف األول ايزال طالب ال كانو (اعتقلت أرسته 

حالها حال آالف ، إىل إيران ثم هجرت )املتوسط
األرس التي طالها التهجري القرسي للنظام العفلقي 

   . م١٧/٥/١٩٧٩املصادفوذلك يف يوم الجمعة  ،الجائر
التحق بالدورة األوىل لقوات بدر ضمن أول مجموعة من املجاهدين توجهت إىل 

 كان أصغر هولعل، ملقارعة البعثيني األذالء، م٦/٨/١٩٨٣مشارف مدينة البرصة بتاريخ
 النموذج ا دامئغري أنه كان من أشد املتلهفني ألن يكون،  الدورةتلكيف  ااملوجودين سنّ 

ملسوا من الذين ن ي إخوته املجاهدمعمدة طويلة ولقد عاش ، الصادق للمؤمن املجاهد
فلم يكن يرتك حتى املستحبات ، العالية ه أخالقتكسعالتي خاللها العديد من الصفات 

  . من الصالة والصيام والدعاء وقراءة القرآن
عاد من ، تعرض البعثي عليهمنال أول وسام عندما جرح أثناء تصدي املجاهدين لل

بعد أن رفض املكوث طويال يف الخطوط العالج للمشاركة مرة أخرى يف صد الهجوم 
  . التضحية ونكران الذاتالبطولة و  بذلك أروع األمثلة يف ا مقدمالخلفية

شارك يف كل العمليات التي خاضها املجاهدون يف هور الحويزة ونال وسامه الثاين بعد 
 حرر فيها املجاهدون مناطق كبرية من ةيف رأسه خالل عمليإصابته بشظية 

                                              
  . استشهد يف هور الحويزة بعد عمليات تحرير مخفر الرتابة)٤٥
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  . هورالحويزة
أبدى من قوة العزمية ورباطة الجأش ما دّل عىل ، عندما سمع بخرب شهادة أخيه عباس
 هللاعبدوتأسيه مبصابهم سيام مصاب أيب ، السالم ليهمع قوة إميانه وعمق تعلقه بأهل البيت

  . السالم عليه الحسني
وكان ، ويتمنى اللحاق به والوصول إىل درجته، ربح عن خياله أبداالي الشهيدوه أخ كان

  .  يعيش معه تفاصيل حياته اليوميةا يف رؤياه ويلتقي به كام لو كان حيايراه دامئ
 إال القليل من  تلكتهخصليعرف  ال وكان،  هللا سبحانه بكرامة الرؤيا الصادقةهلقد حبا

إنك سوف : بعض املجاهدين قبل إحدى العملياتحيث قال له ، أصدقائه املقربني
فقالوا له وكيف عرفت ذلك؟ ، أنني واثق من عدم شهاديت( فقال لهم، اتستشهد قريب

مؤيد أباوهي أين قد دخلت الجنة وشاهدت أمامي : فأجابهم بأنني قد شاهدت رؤيا
 تشهد استشهد حتى يسوهذا يعني أين مل، اللبناين مع مجاهد آخر لن أخربكم باسمه

ولعل املجاهد اآلخر الذي ، مؤيد اللبناين يف عمليات عاشوراءأبو  استشهد وفعال، )هو
  . ارفض الترصيح باسمه قد استشهد يف تلك العمليات أيض

 ؛والتواضع والخلق الرفيع فأثر بكل من أحاط واحتك به، من أبرز سامته الهدوء
ر عىل قلوب إخوانه  تفارق شفتيه وكان يحرص عىل إدخال الرسو ملاالبتسامة 
  . املجاهدين

ويداخله شعور غامض ،  فيهاكا ولهفة لالشرت ا كله شوقفكانوتأيت عمليات حاج عمران 
فقد كان يف ، ها قد صارت قاب قوسني أو أدىنبأن الشهادة التي طاملا حلم بها وسعى إلي

ن من الطالئع وبدأ التقدم فكا،  بالصالة والتوجه العميق إىل هللاساعاته األخرية مشغوال
فقد صعد إىل العدو يقتحم عليهم ، األوىل للمجاهدين الذين هاجموا القوات البعثية

 بدمه وهو امواضعهم ويوزع عليهم املنايا من سالحه حتى جاء أمر هللا وسقط مرضج
وهكذا مىض عىل ما مىض عليه أخاه وعىل ما مىض . م١/٩/١٩٨٦بتاريخ )ربأڪهللا (يردد 

  . السالم عليه هللابدععليه أصحاب أيب 
، قاو طريق ذات الشوكة فيه مصاعب ومشإن هذا الطريق ه( عليه هللا رحمةومن وصيته 

 بخدمة ىفنوعلينا أن نرتك هذا الجسد الفاين يُ  … النفس والجسد عليهاعلينا أن نصّرب 
  . )وسلم وآله عليه هللا ىلص اإلسالم الغايل الذي جاء به خاتم األنبياء والرسل محمد

 سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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   ـــــــشهاب العسكريأبو ــ ــــ٤٨ــــــــ

إين أمتنى من هللا سبحانه أن تقطع 
  . قرب وال أوصايل فال تكون يل جثة

بعد ، ابة أن يتمنى مثل هذه األمنيةال غر 
 بسيده ومواله احبو  اولهو  اأن ذاب شوق

 للسيوف من الحسني الذي راح طعام
 املصطفىدين أجل إقامة 

   . وسلم وآله عليه هللا صىل
الذي ،  يف نفس هذا الشهيدا وسمو والذوبان فيها تجىل كامال،  يف ذات هللاكافاالندك

، ولقد وردت تلك الفقرة يف وصيته، باري سبحانه وتعاىل لنيل رضا الا حثيثاسعى سعي
ومن املؤكد أن ، تبقى له جثة وال وشاء هللا أن يحقق له هذه األمنية فال يُعرف له قرب

فمزقت جسده وحّررت  يف طريق عودته من العمليات للعالج قذيفة قد سقطت عليه
  . دق عند مليك مقتدرولتفوز مبقعد ص، روحه الطاهرة لرتجع إىل ربها راضية مرضية

، يف أرسة متواضعة ُعرفت بتمسكها بالقيم اإلسالمية، م١٩٦٣عامولد يف بغداد الجديدة 
ترىب وترعرع يف أحضانها وتغذى حب اإلسالم واألمئة األطهار ، سيام الشعائر الحسينيةوال 

  . الحبيبيةحي  — بغدادمنذ نعومة أظفاره ثم انتقل مع أرسته للسكن يف 
فقد كانت ، دى املدارس املتوسطة يف بغداد غري أنه مل يستطع إكامل دراستهالتحق بإح

يعانيه كل مؤمن رافض للظلم كان عاىن ما قد ف، سنوات حياته الدراسية سنوات معاناة
  . واالضطهاد يف سجن العراق الكبري وحكم العفالقة األرشار

ولقائدها وكان يقول إن ،  لها عظيامامع بداية الثورة اإلسالمية يف إيران التهب صدره حب
إذا ( املن يلومه عىل ذلك مازح وكان يقول، حب اإلمام الخميني قد خالط لحمي ودمي

لوا جميع دمي   . )…أردتم أن تخرجوا حبه من قلبي وجسدي فعليكم أن تبدِّ
وعاىن الكثري يف سبيل ، ان يقوم مبساعدة أُرس الشهداء واملعتقلني وبتوزيع املنشوراتك

لكنه كان يتحمل ، واعتقل لهذا السبب وُعرِّض للتعذيب من قبل زبانية البعث، ذلك
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 يف اوهو يعلم أن هذا الطريق هو طريق املصاعب واملشاق خصوص، ا محتسباذلك صابر 
  .  عفلق وصدامهبلد يحكم

بعد إطالق رساحه أخذ يسعى للخالص من حكم العفالقة والهجرة إىل الجمهورية 
كانت تلك بداية و ، ق. ه١٤٠٣شعبان ١٩يف سبحانه له تلك األمنية وحقق هللا، اإلسالمية

 ضمن الدورة الثالثة ي بدرمبجاهدفالتحق ، حياة الجهاد يف سبيل هللا
 طريق ذات الشوكة مع الفوج الثاين حتى ختم هللا حياته مواصال، م٢٣/١٠/١٩٨٣تاريخب

  . يف عمليات حاج عمران
عمليات والواجبات التي نفذها املجاهدون يف شهاب العسكري يف كل الأبو فقد شارك 

وغريها من املعارك التي كتبوا تفاصيلها ، ومنها عمليات القدس وعاشوراء، هور الحويزة
وكانت لشهيدنا املواقف ، ية وخلدوها مبا قدموه من تضحياتاڪبأحرف من دمائهم الز 

حينام توىل فيها ، راء يوم عمليات عاشو ا خالداسّجل فيها موقففقد ، البطولية املرشّفة
صدمهم  زورق البعثيني ف صوبحيث انطلق بزورقه، إمرة الفصيل بعد شهادة أيب الخري

  . ربعة منهمأقتل قلبهم و و 
فلطاملا شارك بصوته ، إخوته املجاهدينمن قبل  ا به عرفةصف، ا مخلصاكان حسيني

وكان ، السالم عليهم هارالحنون يف إحياء املناسبات الدينية من والدات ووفيات األمئة األط
  .  يف كل االحتفاالت التي يقيمها املجاهدوناوجوده متميز 

كان ، يف شجاعته وتضحيته، يف أخالقه وإميانه، يف عملِه وجهاده، كان قدوة يف كل يشء
وأرجو أن يكون مصريي مثل ،  إربا يف سبيل هللااأرجو من هللا أن أقطع إرب (ايردد دامئ

وهذا أدل دليل عىل أنَّ ، )وأمتنى أن أقتل قتلتهم، )٤٦(ريم وأيب بالل أيب مينمصري الشهيد
  .  بحب هللا ولقائهاقلبه كان عامر 

كان يدعوا هللا سبحانه أن يرزقه الشهادة ويتمنى أن يفوز ، وقبل عمليات حاج عمران
وهو ، وحمي الوطيس، م١/٩/١٩٨٦وكان له موقف األبطال عندما بدأت املعركة يوم، بها

هاهي ، تقدموا إخويت تقدموا أيها األبطال( … املجاهدينا بصوت مدوي مخاطبينادي
 قبل ينشدوكان ، )الجنة قد فتحت أبوابها وما هي إال لحظات حتى تعانقوا الحور العني

                                              
 يف عىل السفارة العراقية يف بريوت، والثاين عىل وزارة التخطيطاألول نفذ عملية استشهادية  )٤٦

 .بغداد
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 : بهذين البيتني من الشعرالعمليات وأثناء التقدم
ب هللا أمي أنـها رشبـال ع  نـه بـاللـبّ ـيـنـذتـب الوصـي وغـح  تـذَّ

 فرصت من ذي وذا أهوى أبا حسن  نــوكان يل والد يهوى أبا حس
الذين مل تكن ،  مواقع األعداءمقتحام، ويتقدم الشهيد بالفصيل الذي كان تحت إمرته

وبقي يقاتل قتال األبطال املواسني ، فقذف يف قلوبهم الرعب، مانعتهم حصونهم من هللا
، فض العودة للعالج حتى أصيب بآخروبقي ير ، لسيد الشهداء حتى جرح جرحه األول

، العودة للعالج عىل الرغم من جروحه النازفةويرفض  ار يف القتالر الستموكان يريد ا
حيث كانت ،  لغرض العالجإخالئه بأمر — آمر رسيته — )٤٧(فدكأباولكن الشهيد 

وأثناء عودته أصيب بقذيفة الحقد الصليبي فقطّعت ، ي نزول املطراڪالقذائف تح
  .  يشء فكان كام أراد ومتنى عىل إربا فلم يعرث منهاله إربأوصا

  السالم عليه سالم عليه وعىل السائرين عىل نهج الحسني

  
  لغديرا يدع ناسبةمب لثاينا لفوجا حتفاالتإ  حدأ  يف لعسكريا بوشهابأ  الشهيد

                                              
 .هو الشهيد فالح محّرس الحمداين من أهايل البرصة، ناحية گرمة عيل )٤٧
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   ــــــــــــــعفريشهيد الجأبو ــــــــــ ٤٩ــــــــــــ
، م١٩٦٦عاماألعظمية  — من مواليد مدينة بغداد

نشأ وترعرع يف أرسة معروفة بتقواها والتزامها 
كام كانت معروفة كذلك ، الديني واألخالقي

، بجهادها املستمر ضد النظام العفلقي الجائر
ثم ، تهخو هو وإ رب واعتقل ڪحيث أُعدم األخ األ

يتجاوز  ال كاعمره آنذأطلق رساحه فيام بعد وكان 
  . م١٩٨٣السادسة عرشة وذلك يف عام

 
أنهى الدراسة االبتدائية واملتوسطة ومل يستطع إكامل الصف الرابع العام بسبب ما 

  . تعرضت له تلك األرسة من مضايقات ومداهامت
م ٣١/١٢/١٩٨٤تاريخوب، م١٥/١٢/١٩٨٣تاريخهاجر إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران ب

واشرتك يف كل العمليات التي ، )٤٨(املجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة الثامنةالتحق ب
  . نفدها املجاهدون يف هور الحويزة
 قراءة للقرآن الكريمو  العبادات من صالة وصيام كان من املؤمنني املواظبني عىل

  . السالم ليهع هللا الحسنيعبدسيد الشهداء أيب وخصوصا زيارة  اتزيار  والدعيةاأل و 
 الزيارة ؤدي آداببينام كان يو ، برفقة والده السالم ليهع إلمام الرضاليف إحدى زياراته 
ونور وجهه الذي ينم عن   يف عبادتههذوبان خادم الروضة الرضوية والصالة لفت انتباه

  . حسن الخامتة لإلبنفتقدم إليهام وأرسَّهم بأنه يتوقع ، إميان عميق باهلل سبحانه
وكان شديد ،  إىل هللا سبحانهةقرب  لخدمة إخوانه املجاهديناث حثياكان يسعى سعي

                                              
 . سميت دورة الشهيد أبووفاء العراقي)٤٨ 
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 من الوقوع يف االحرص عىل تأدية عمله بهدوء ومن دون أن يشعر به اآلخرون خوف
كان شديد االلتصاق بهم ، يشاركه يف هذا املنحى ثلة مؤمنة مجاهدة من فوجه، الرياء

شهاب العسكري أبو لنجفي و فالح اأبو مصطفى القمي و أبو محمد القمي و أبو  من أمثال
 يف افاستشهدوا جميع، كانوا يتسابقون إىل فعل الخريات وكسب رضا هللا سبحانهقد ف

  . عمليات حاج عمران
ومام امتاز به شهيدنا هو اإليثار والفداء والتضحية والتفاين يف سبيل هللا سبحانه ففي 

 اانع ليكون جرس  الشائكة واملو كعمليات حاج عمران قام برمي نفسه عىل األسال
م وهو يؤدي ١/٩/١٩٨٦وقد شاء هللا أن يقلده وسام الشهادة الرفيع يوم، لمجاهدينل

يرتل آيات بعد إصابته بشظايا يف صدره وهو فسقط ، واجبه املقدس وكله ثقة بنرص هللا
  . التهليل والتكبري هلل وحده

يق وذاب يف لنا الطريئ ليضلقد احرتق  ؛ لإلميان والتضحية واإليثارا رائعبحق مثاالكان 
  . واجتباه شهيداذات هللا فأحبه هللا 

عليه وعىل إخوانه الشهداء الذين أنار هللا قلوبهم باإلميان فدعاهم إىل جواره يف سالم 
   عند مليك مقتدرمقعد صدق

  
  ١٩٨٥الشهيد أبوشهيد الجعفري يف هورالحويزة 
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   ــــــــــــشهيد املوسويأبو ـــــــ ٥٠ـــــــــ

، م٥/٧/١٩٦١يومولد يف مدينة الكاظمية 
نشأ وترعرع يف أرسة متدينة أحسنت 

 كثري املالزمة ألبيه يصطحبه فكان، تربيته
لينهل من ، معه للمساجد والحسينيات

  . مجالسها الثبات والفداء الحسيني
ومل ميهل إلكامل ، درس االبتدائية واملتوسطة

فقد عمد النظام الفايش ، ةراسته اإلعداديد
   حالها، م١٩٨٠عامالعفلقي إىل تهجري أرسته 

  . حال آالف األرس التي طالها التهجري القرسي من قبل نظام الجرمية يف العراق
 ما يحث أصدقاءه ا وكان كثري …امتاز بأخالقه العالية والتزامه باإلسالم منذ صغره

ومحاربة مصايص ، زام الواعي باإلسالم واتخاذه كمنهج حياةوأقرانه وإخوانه عىل االلت
الذين تسلطوا عىل أبناء امتنا يف عراق ، دماء الشعب العراقي املظلوم أذناب الكفرة

لهذا كان عرضة ملالحقه ، فقد أعلن رفضه لحزب البعث يف الرس والعلن، املقدسات
 قدو ، ن أصدقائه املقربني منهووضع تحت املراقبة مع مجموعة م، زبانية النظام الجائر

  . قام النظام باعتقالهم وإعدام ثلة منهم
فتارة يكتب ،  الجمهورية اإلسالمية أخذ ميزج بني سالحي القلم والبندقيةلهبعد وصو 

، املعارف اإلسالمية حيث كان من الطلبة البارزين يف الحوزة العلمية يف مشهد املقدسة
  . جاهدين يؤدي ما مييل عليه الواجب الرشعيوتارة تجده يف الجهاد مع إخوته امل

م فكان مدرسة إسالمية يف ٢٨/١/١٩٨٤تاريخانضم إىل صفوف املجاهدين يف قوات بدر ب
 باستغالل أي فرصة إلفادة ايألو جهد ال وكان ؛األخالق واألدب الرفيع وحسن املعارشة

  . السالم ليهمع اآلخرين من علوم أهل البيت
كربالء  ثم يف عمليات، يف هور الحويزة املجاهدونها  التي نفذاشرتك يف كل العمليات

، م١/٩/١٩٨٦ُرىب حاج عمران يف شامل العراق يومالثانية حيث سقط شهيدا عىل 
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 املتحق، ية إىل ربها راضية مرضية لينال وسام الشهادة الرفيعاڪعرجت روحه الز ف
  . وأصحابه امليامني السالم عليهبركب الحسني 
فعلينا أن ، اليوم الجهاد من الرضوريات املؤكدة عىل الساحة (هللا حمهر ومن وصيته 

أن نجاهد بأنفسنا وأيدينا وبقلوبنا وبأموالنا وبكل ما نستطيع ، نجاهد بقدر االستطاعة
زف من الجراح يك يتحقق من دماء تن، من تضحية، بد من فداءال . أن نقدمه لإلسالم

 …ا وِعربَ ادروس السالم عليه هللاعبد الشهداء أيب  فلنستلهم من ثورة سيد…النرص املؤكد
كام نحن اليوم ، اعلموا أن التاريخ واألجيال القادمة سوف تجعلنا يف دائرة الحكم

كذلك ، ومن قبله غدروا بأخيه، السالم ليهع حكمنا بأن أهل الكوفة غدروا باإلمام الحسني
 …نقع بالخطأ ثانية وال األجيال سوف تحكم علينا فلنعترب

عليكم أن تدفعوا بأنفسكم من ، رب من الجهادڪ األءأيها الشباب أنتم عليكم العب
  . )…أجل إعالء كلمة هللا وإحباط كلمة الكفر

  سالم عليك أبا شهيد يوم ولدت ويوم جاهدت واستشهدت ويوم تبعث حيا

  
 املوسوي شهيد أبو الشهيد فيها يظهر صورة الثاين، الفوج أفراد من مجموعة
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  ـــــــــــــ ـــصاحب الكاظميأبو ـــ ــ ـــ٥١ـــ ـــــ

تلك ، منطقة الگريعات — ولد يف مدينة بغداد
املنطقة التي قدمت العرشات من أبنائها املؤمنني 

  . قرابني عىل مذبح الدين والحرية
نشأ وترعرع يف ظل أرسة متدينة ربته عىل األخالق 

    . واملبادئ
راسته املتوسطة يف بغداد حيث التقى يف تلك الفرتة باملؤمنني الرساليني الذين مل دأڪ

تعاونوا معه يف سبيل خدمة اإلسالم والوقوف بوجه النظام العفلقي الظامل وفضح 
  .  سلخ املجتمع عن دينه ومعتقداتهأرادتسياساته وخططه الخبيثة التي 

 الندوات ولصق وتوزيع يفدور معروف وكان له ، شارك بعدة فعاليات للحركة اإلسالمية
املنشورات اإلسالمية التي تطالب بإقامة حكم هللا يف أرض العراق وتدعو إىل الخالص من 

  . حكومة العفالقة املجرمني
، بعد أن انكشف دوره وتحركه حاول النظام العفلقي إلقاء القبض عليه واالنتقام منه

 متخذا هجرة إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيرانمام دعاه إىل التخفي فرتة من الزمن ثم ال
  . سوريا كمحطة أوىل لهجرته

 واصل شوطه الجهادي مع املجاهدين يف قوات بدر حيث الجمهورية اإلسالميةويف 
مساحات و شارك يف كافة فعالياتها الجهادية يف هور الحويزة من تحرير بحرية أم النعاج 

 العبور من بطش النظام الصداميلهاربة  ار مام سّهل عىل األرساهو  األ منواسعة 
  . والخالص من النظام

 كاوهن، ر انتقلت بعض أفواج املجاهدين إىل كردستان العراقاهو  األ يفبعد أداء املهمة 
تلك العمليات التي ، نّفذت عدة واجبات جهادية كان أهمها عمليات حاج عمران

املجاهدون أروع صور البطولة والتي سطر فيها  گردمند وگردكوه نّفذت عىل مرتفعات
  يحتذى به يف ذلك كام كان مثال مثالكانكان أليب صاحب دور مشهود فيها فف، والفداء

 بأخالقه العالية امتميز ،  يف حسن الرتبية واألدب الرفيع والسلوك الجهادي املتوثباطيب
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هللا واجتباه حبه للجهاد ومقارعة الظاملني فاختاره ورزانته و ومحبوبيته بني املجاهدين 
 عرجت روحه إىل أعىل عليني لتفوز كاومن هن، م١/٩/١٩٨٦إليه يف تلك العمليات يوم

  . مبقعد صدق عند مليك مقتدر
لقد كنت ( يقولف — أحد إخوته املجاهدين — محمود كاظم حسنييتحدث عنه 

إذ كانت معرفتي به معرفة  صاحب مثله مثل أي إنسان عاديأباأتصور ألول وهلة أن 
حتى شاء ، يعرفها إال العارفون بتلك الشخصية ال ولكن يف الحقيقة كان جوهرة، حيةسط

 من جند هللا  مجهوالالقد كان يف تواضعه وصمته جندي، رزقه الشهادةيهللا تعاىل أن 
  . )سبحانه

 ألقيت الكلامت حيث يف مدينة طهران اُشيّع مع كوكبة ناهزت املائة والعرشون شهيد
 تاف إخوتهم املجاهدينأڪمرّة أخرى عىل  واُشّيعثم ،  الشعريةالحامسية والقصائد

التي كانت ، يف مدينة قم املقدسة  ليدفنوا يف مقربة الشهداءوأبناء العراق يف املهجر
 ستلهم منهامنها شذى الحرية وي يستنشق،  للعاشقني واألحراراوالزالت وستبقى منار 

  . الفداءو دروس التضحية 
  يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياسالم عليك أبا صاحب 

  
  البغدادي أمين أبو -٢ الكاظمي صاحب أبو -١ : الشهداء فيها يظهر صورة
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  ـــــــــــــــ ـــــصالح الحسينيأبو  ــــــــ ٥٢ـــ ـــــ

، من مواليد مدينة العلم واملعرفة والجهاد واالجتهاد
  . م١٩٦٠عامحلة املرشاق م — النجف األرشف

معروفة ، نشأ وترعرع يف أرسة رشيفة علوية النسب
بتدينها وحسن سريتها وإقامتها للشعائر الحسينية 

    . عن جدأباوالتزامها بهذا املوروث األرسي 
 اوكان ناشط،  يف إعدادية الحبويب املسائيةواستمرمل دراسته االبتدائية واملتوسطة أڪ

 إياهم امحذر ، فكان يدعوا الشباب إىل اإلسالم، لطاليب واالجتامعي يف الوسط ااإسالمي
  . مام جعله عرضة للمراقبة والتضييق واالعتقال، من البعث وأحابيله وأفكاره املشبوهة

، بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران ازداد قوة وعزمية ومساندة لتلك الثورة الفتية
 أقواله ا للسيد الشهيد محمد باقر الصدر مطبق املرجعية الرشيدةة خلف قياداسائر 

  . ووصاياه وبياناته حولها
، بعد أن فرّقها عىل وجبات التسفري، م١٩٨٠عامقام النظام العفلقي بتهجري تلك األرسة 

ومن مكان إىل ،  من سجن إىل سجنينقل فيها ا يوم٥٠وقد تعرض شهيدنا إىل السجن 
 يف التستقر أخري ، وقد جمع هللا شملهم يف إيران ، بعد ترحيلهمآخر قبل أن يلتحق بأهله

  . السالم عليه جوار غريب الغرباء عيل بن موىس الرضا، مدينة مشهد املقّدسة
غري بعيد ،  يف مراحلها األوىل يف مشهداوبدأ طالب، توجه بشوق شديد للدراسة الحوزوية

وعىل يد عميله يف  ،عام يتعرض له اإلسالم من هجمة رشسة من قبل االستكبار العاملي
 أهله ليلتحق يف الدورة الثالثة من افحزم حقائبه مودع، املنطقة صدام وحزبه اللعني

وبعد انتهائها اشرتك يف الواجب الجهادي األول ، م٢٧/٧/١٩٨٣يومدورات مجاهدي بدر 
  . م٢٢/١٠/١٩٨٣يوم، عىل مشارف مدينة البرصة

وقدرته التي كانت تختفي يف هدوئه ، صيليف أيامه األوىل بني املجاهدين بان معدنه األ 
وترصفاته النابعة من اإلخالص ، وكلامته الصادقة، وأخالقه الطيبة السامية، املتميز

مل ينس واجبه  و يتواىن عن أي أمر يكلف به ال كان إذ الشديد هلل سبحانه يف عمله
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لفقه والعقائد حارضاته يف امب يف إفادة إخوته املجاهدين ايألوا جهد ال وكان، التبليغي
  . وأصول تجويد القرآن الكريم

ليعود مرة أخرى ، ثم عاد ليواصل دراسته الحوزويةمع املجاهدين بقي ملدة ستة أشهر 
 . ويف حاج عمران يف كل العمليات التي خاضوها يف هور الحويزةهمليشارك

 صور وسطّروا فيها أروع، معركة حاج عمران من أرشس املعارك التي خاضها املجاهدون
وانحنت الجبال لهم حتى ارتَقوا ، وا الوديان واجتازوا موانعهاعرب ، التضحية والفداء

تلك هي عمليات حاج عمران التي ،  حصون البعثيني وما كانت مانعتهموتهاوت، قممها
 بشوق نحو مواقع اوكان مندفع، شارك فيها شهيدنا كمعاون ألحد فصائل الفوج الثاين

وبقي يقاتل ، وشدة املعركة،  برسعة عجيبة رغم الظالم الحالكادويُهرول صاع، البعثيني
إىل أن ُجرح ، شهاب العسكريأبو وهو الشهيد ، ويقود فصيله بعد أن ُجرح آمر الفصيل

 بدمه  مرمالافسقط شهيد،  يدويةة رمانأصيب بشظاياوبقى يقاتل حتى ، هو اآلخر
لتصعد روحه إىل أعىل عليني مع  )ربأڪهللا ( وهو يردد كلمة، م١/٩/١٩٨٦الزيك بتاريخ

  . النبيني والصّديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
 ٤ أبوياسني الواسطي٣ أبوشهاب العسكري٢ أبوصالح الحسيني١الشهداءأبوحمزة الثاميل
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  ـــــــــــــ ـــــــعباس العراديأبو ــ ـــــــــــــ ٥٣ـــ ـــــ

كان ذلك أثناء زيارة والده ، م١٩٥٧عاممن مواليد لبنان 
نشأ وترعرع يف أرسة . وعاد به إىل العراق، لهذا البلد

فقد أحسنت ، متدينة غذته الفضيلة واألخالق الحميدة
وعنيت به عناية تامة ، والدته الفاضلة املؤمنة تربيته

تلك الوالدة التي يرجع لها الفضل يف ، ا ملتزمانشأ مؤمنف
  . تشيّيد مسجد العرادي يف البرصة

  

.  إىل محافظة بغدادأرسته  معثم انتقل، قىض خمس سنوات يف مدينة البرصة الفيحاء
وهو يف قمة اإلميان بفضل عالقته والتصاقه بالشباب ، تخرج من معهد العالج الطبي

ووقوفه أمام ،  وعالنيةارف عنه رفضه للنظام البعثي البغيض رس عُ ، املؤمن الرسايل
  . وذلك لوعيه املبكر وفطرته السليمة، أدعيائه بلسانه ومواقفه

، عند اشتداد الهجمة الرشسة لزبانية النظام العفلقي عىل الثلة املؤمنة من أبناء العراق
ثم ،  يف الكويت يعملبقي خمس سنوات،  إىل الكويتخرج جنبات وطنه فيهضاقت عل

اعتُقل فيها وُعذب وأُبعد إىل قربص بعد التفجريات التي طالت تلك الدولة يف شهر يناير 
  . انتقل من قربص إىل سوريا ومنها إىل محطته األخرية الجمهورية اإلسالمية. ١٩٨٤عام

 )٤٩( حتى التحق باملجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة الثامنةمل ميكث طويال
 اشجاع،  يف ذات هللاشديد،  ضد أعداء اإلسالما ماضيافكان سيف، م٧/٤/١٩٨٤بتاريخ

، شارك يف عمليات القدس وعاشوراء التي دارت رحاها يف هور الحويزة. يرهب املوتال 
امتاز بالحرص الشديد عىل بيت وقد  تموين واإلعاشة يف الفوج الثاينلل مسؤوالوكان 
يحب خدمة ،  الصرب واإليثار عىل نفسه عىل جانب كبري منا سخياوكان سمح، املال

ومساعدتهم يف ، يألوا جهدا يف تقديم أفضل الخدمات لهم ال كانإخوانه املجاهدين ف
فال يهدأ له بال حتى يطمنئ من وصول ، حتى نال رضاهم، أصعب الظروف وأحلكها

                                              
 . سميت دورة الشهيد أبووفاء العراقي)٤٩ 
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رف يع ال لذا نجده حركة دءوبة يف سبيل هللا، األرزاق إىل آخر فرد يف الكمني املتقدم
  . للراحة طعام

حتى قال بعضهم بعد ، همخلّف فقدانه لوعة وحرسة يف قلوب، كان قدوة إلخوانه
 وكان خاله قد استشهد )…رث من تأملي عىل خايلأڪ القد تأملت لفقده كثري  (استشهاده

يساعد الفقراء ، يكاد يرتكها ال  عىل صالة الليلاعباس مواظبأبو كان . يف نفس العمليات
 —  لعمل الخري فهو ممن ساهم يف بناء أحد مساجد مدينة الخفاجيةامحب، واملحتاجني

  . املالحيةمنطقة 
عىل ، م١/٩/١٩٨٦يوم ا بالعاقبة الحسنى واملنزلة الرفيعة عندما اختاره شهيدهختم هللا ل

التي ، وذلك عندما تقدم مع فوجه ليخوض غامر تلك امللحمة الخالدة، رىب حاج عمران
 لتعانق أرواح الشهداء هيف تلك املعركة عرجت روح. حية والفداءجسد فيها روح التض

 يف ارحل جسده عن هذه الدنيا ليبقى حي، والصديقني التي سبقته يف هذا الطريق
  . قلوب املجاهدين

إن القضاء عىل الطواغيت والحكام الذين يحكمون ويعملون بغري ( هللا رحمهومن وصيته 
، يأيت إال بالجهاد والتضحية بدمائنا ال وخاصة صدام الكافر ،رشيعة هللا يف الدول اإلسالمية

نا ليست أعز وأزىك من دماء اإلمام ءوإن دما، لتحقيق حكم هللا يف أرض اإلسالم
وأصحابه وعلامئنا يف العراق أمثال السيد الشهيد محمد باقر  السالم ليهع الحسني
ع راية اإلسالم والقضاء عىل الكفار يف من أجل رف، وبقية الشهداء عليه تعاىل هللا ضوانر  الصدر

 …بالد املسلمني
بل افرحي وافتخري ، اتحزين أبد ال عند سامعك خرب استشهادي أرجو أن: والديت العزيزة 

وأن تربيتك ، بأن أحد أبنائك ضحى يف سبيل اإلسالم وقيام الدولة اإلسالمية يف العراق
  . )…بارك وتعاىل إن شاء هللاوتعبك وسهرك الليايل سوف يكون أجرها عىل هللا ت

 سالم عليه يوم ولد ويوم هاجر وجاهد واستشهد ويوم يُبعث حيا
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   ــــــــــــــــــعالء املحسنيأبو  ـــــــــــ ٥٤ــــ ـــــ

  
  فيهاعاش، م١٩٦٦عاممن مواليد مدينة عيل الغريب 

، ى بدأ الطغيان البعثي يتزايدحت األوىله سنوات
. العراقية املظلومةوبدأت حمالت التهجري وطرد األرس 

  
فُحملت مع ، وكان نصيب أرسته كنصيب بقية األرس األخرى من الظلم واإلرهاب

 وأُلقي بها عىل الحدود اإليرانية ضمن أول مجموعة أخرى من أُرس عيل الغريب ليال
   .وجبة من وجبات التهجري القرسي

تولد لدى عالء شوق عارم للجهاد يف سبيل هللا ومشاركة إخوانه املجاهدين يف قتال 
وهو يرى أن الفرصة قد سنحت له ليك ينتقم من ، البعثيني الذين عاثوا يف األرض فسادا

 لِلَِّذينَ  أُِذنَ ﴿ ذن للمظلومني يف صدر اإلسالموقد أذن له بالقتال كام أ ، الظَلَمة واملجرمني
كان من السّباقني ف )٣٩:الحج (﴾لََقِديرٌ  نَْرصِِهمْ  َعَىل  هللاَ  َوإِنَّ  ظُلُِموا ِبأَنَُّهمْ  ونَ يَُقاتَلُ 

ثم  هات يف العديد من العمليات الجهادية التي خاض مع قوات الشهيد الصدرللمشاركة
  . انتقل إىل العمل الجهادي مع قوات بدر

 الفوج الثالث كان عالء ضمن زةهور الحوي إىل العمل يف  بدربعد أن انتقل مجاهدو
 افكان سبّاق،  الفرتة متيز بإخالصه وتفانيه يف كل األعامل التي أنيطت بهتلكخالل و 

، والعمل يف الكامئن،  من بناء النقاط القتاليةكاللمشاركة يف كل ما يحتاجه العمل هن
الرغم من وب. الستطالع وجلب املعلوماتلن قريبة من العدو البعثي اڪوالتوجه إىل أم

 كا كان يعشق البقاء هنهلكن، قساوة الجو يف األهوار وصعوبة البقاء فيها ملدة طويلة
وعندما يرجع إىل ، يذهب إىل أهله إال يف أيام معدودة بني كل شهرين أو ثالثة أشهروال 

متى مينَّ هللا عّيل فيأتون يب إليك (  لها متسائالالبيت يضع رأسه يف حجر أمه قائال
  . )ضعني رأيس هكذا يف حجرك وأنت تودعيني الوداع األخري فتاشهيد

 لإلنسان ا فذاكان منوذج، وبعد انتقال قوات املجاهدين إىل املنطقة الشاملية للعراق
املؤمن املجاهد املخلص واملتفاين يف العمل وبذل أقىص الطاقات يف سبيل رضا هللا 
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ل املطلوبة يف الفوج دون أن يطلب يشارك يف كل األعامكان و ، سبحانه ونيل القربة لديه
  . لم يكن يعرف للراحة طعامف، أحد منُه املشاركة أو يأمره بالقيام بعمل معني

وكنت ، لقد كنت أعرفه منذ زمن طويل( يتحدث عنه أحد إخوته املجاهدين قائال
 ولكن بعد توجه القوات للعمل يف املناطق الشاملية، يهتم إال بالرياضة فقط ال أعتقد أنه

فلقد كان ، يعرف الكلل وامللل ال إذ كان يعمل ليل نهار، أخذت فكريت عنه تتالىش برسعة
أما يف الليل ، يف النهار يعمل ضمن واجبات الحراسة أو الكامئن أو حفر املواضع القتالية

  . )فقد كان يقوم مع املجاهدين بالدوريات القتالية أو الحراسات
 الكثري كارة املجاهدين بل هناڪل يف أعامق ذليس هذا هو املوقف الوحيد الذي سج

  . من املواقف التي يذكرها من كان معه
أدري كيف أصفه وماذا أقول عنه لقد ال، قبل بدء عمليات حاج عمران( يقول أحدهم

بعد فراغه قال يل و  به فأخذ يرتجف اشاهدته ذات مرة يصيل فأخذت أصيل خلفه مؤمت
  . ) لك يف الصالةاون إمامأڪحتى تصيل خلفي فمن أنا  ال باهلل عليك

 للشجاعة ا صادقاواىل جانب هذا الخشوع والتواضع هلل وإلخوته يف سبيل هللا كان منوذج
ففي عمليات حاج عمران كان يرمي الصواريخ من قاذفته . واإلخالص يف أداء الواجب

مل باتجاه مواضع العدو ويدمرها وهو ينتقل من موضع إىل أخر ومن نقطة إىل أخرى 
ت ذخريته من الصواريخ أخذ غريها ليطلقها باتجاه دوكان كلام نف، يعرف للسكون سبيال

قتاله البطويل حتى جاءت إحدى القذائف بواستمر ، البعثيني أعداء الدين واإلنسانية
، فمزقت ذلك الجسد الذي بذل كل ما لديه من جهد وطاقة يف سبيل رضوان هللا تعاىل

،  بسيد الشهداء وصحبه األبراراملتحق، م١/٩/١٩٨٦يفيبىل  ال ورحل إىل جنة الخلد وملك
دفن يف مقربة شيع و .  عىل رىب حاج عمران أروع قصص الوفاء والصدق واإلخالصمسجال

  . الشهداء يف مدينة قم مع شهداء بدر
 عىل الشهداء الذين رحلوا معه إىل جنات النعيمو سالم عليه 
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   ــــــــــــــــعلوي املوسويأبو  ـــــــــــ ٥٥ــــ ـــــ

 مقطّع األوصال كام كان اون شهيدأڪهل ميكن أن 
تتطاير أشاليئ مع صوت االنفجارات هنا ، ربڪعيل األ

وأُحرش يوم القيامة مع ذّرات الرتاب ، كاوهن
  . واألحجار التي يلتصق بها لحمي املتناثر

  . ه فسعى إليهاهكذا متنى وأراد أن تكون عاقبت
وهي تصور قمة ، تلك عبارة طاملا رّددها لسانهُ 

 عن ابعيد، والسمو يف عوامل التجرّد، الصفاء الروحي
وااللتصاق بزبرج الدنيا الزائلة ، األنانية املقيتة
    . وحطامها الفاين

 كانت جواز، ونيل رضاه إن قلوب الشهداء املفعمة بأريج الحب املجرد للقاء هللا تعاىل
   .﴾يُْرزَقُونَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْحَياءٌ  ﴿عامل ىلالولوج إ

ة ُعرفت بوالئها لإلسالم ينتمي إىل أرس ، م١٨/٦/١٩٥٧يوممن مواليد محافظة النارصية 
  . ضها للظلم واالضطهاد البعثيمام عرَّ 

وذلك أثناء الحرب العدوانية عىل الجمهورية ، التحق بالخدمة العسكرية اإللزامية
ومع ، وكان موضعه يف الخطوط الخلفية ومل يعمل أي عمل فيه معونة لصدام، ميةاإلسال 

أغسل هذا الذنب إال  الوكان يقول،  عظياماذلك كان يعترب وجوده يف الجيش ذنب
لذلك اتخذ قراره ، فأىب أن يكون أداة طيعة بيد البعثيني لتنفيذ مآربهم، بالشهادة

وبعد ، م٨/١٢/١٩٨٢يومبعد أن ترك وطنه يران الجمهورية اإلسالمية يف إ  بالهجرة إىل
  . عن طريق كردستان العراق، م٢٨/٣/١٩٨٣يومرحلة شاقة وصل إىل مقصده 

اشرتك مع إخوانه املجاهدين يف العمليات و ، م٢٤/١٢/١٩٨٥قوات بدر بتاريخبالتحق 
  . الجهادية التي خاضوها يف أهوار الحويزة

، حتذى به يف صفات الحب واإلميان والتواضع يُ امثاال رائع، كان كام عهده املجاهدون
أّهلته تلك الصفات الن ،  بسجايا وأخالق رفيعةامتحلي،  يف األداء والتنفيذا متفانياصبور 
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من مل يغزو أو يحّدث نفسه ( ولطاملا كان يردد،  من الطراز األول مسلامايكون جندي
  . )بالغزو مات ميتة جاهلية

عندما التحق بفوج ، هادة وذلك عىل ُرىب حاج عمراناخترص طريق الجهاد ليفوز بالش
َدت فيها روح ، الشهيد الصدر ليخوض مع إخوانه تلك امللحمة الخالدة التي تجسَّ

لتعانق أرواح ، م١/٩/١٩٨٦يومومن عىل تلك القمم عرجت روحه ، التضحية والفداء
الدنيا ولكنه رحل بدنه عن هذه . الشهداء والصّديقني التي سبقتها إىل جنات النعيم

  .  يف قلوب املجاهدينابقي حي
واصطفى له ، فيا إخويت يف هللا لقد َمنَّ هللا علينا بفتح باب الجهاد( هللا رحمهومن وصيته 
ألننا ، لنفوز يف اآلخرة إن قتلنا أو متنا، نكون نحن من هذه الخاصة ال فلم، خاصة عباده

  . )اخرتنا الطريق الذي يحبه هللا
   ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياسالم عليه يوم 

  
  املقدسة قم مدينة يف  ومجموعة من الشهداءاملوسوي علوي أبو الشهيد تشييع مراسم
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   ـــــــــــــــعامر الخزرجيأبو  ــــــــــ ٥٦ــ ـــــ

النجف  — من مواليد مدينة العلم والجهاد
،  علامئية ملتزمةنشأ يف أرسة، م١٩٥٢عاماألرشف 

 فخلقت منه رجال السالم عليهم ومخلصة آلل البيت
  . ا شجاعا جسور امجاهد
 النظام ضد الجهادية مبواقفها األرسة تلك ُعرفت
 دينها لسبي يف شهيدين قدمت فقد ،البعثي

 ،الخزرجي محمد أبو الشهيد هام الحنيف
    األول استشهد: الخزرجي  عبداألمريكريم والشهيد

ت له سلطة البعث الجائرة السم ان شبابهيف ريع واستشهد الثاين يف العراق ، بعد أن دسَّ
 ذي القيمة الرصاص من أرستهوأخذوا  زالم النظامحيث أعدمه أ، بعد شهادة أيب عامر

ومل ، وذلك كان ديدنهم يف إذالل الشعب عندما حكموه بالحديد والنار، اخرتق صدره
أيام والتحق بأبنائه الشهداء مع أصحاب رث من خمسة أڪ والدهم بعدهم شيع

  . السالم عليهم هللا الحسنيعبدوأنصار أيب 
 ودخل معهد املعلمني ليتخرج منه معلام، مل دراسته االبتدائية والثانوية يف النجفأڪ

وُعرف يف كل تلك املراحل واملحطات من ،  ووظيفته الرشعيةه بواجب وعامالاومربي
ما يسمى حتى أن مدير املدرسة و ، مي يف الوسط الطاليبحياته بنشاطه وتحركه اإلسال 

 الكنه رفض ذلك رفض، بعث له عدة تحذيرات لالنتامء لحزب الااإلتحاد الوطني وّجه
  .  رجب١٧ صفر و٢٠وكانت له مشاركه فاعلة يف انتفاضتي ، اقاطع

 رب عىل أيدي أزالم النظام أصبح ُعرضة ملالحقة ومراقبةڪبعد استشهاد أخوه األ
عرب األردن ثم سوريا   فكان ذلك من الهجرة إىل إيرانافلم يَر بُد، السلطة

 الذي  أمل فراق أهله وزوجته وطفلهمتحمال  ذكريات الصبااطاوي، م١٩/١/١٩٨٢تاريخب
  . جاء إىل الدنيا قبل خروجه بساعات

شارك يف عدة ، وقىض معها فرتة وفور وصوله إىل إيران التحق بقوات الشهيد الصدر



 ___١٣٥______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

والداعية   للمؤمن املجاهداوكان منوذج، مليات جهادية ضد قوات البغي الصّداميةع
  . وكان قدوة لتلك الثلة املؤمنة من قوات الشهيد الصدر أحبه الجميع، العامل

ضمن الدورة الحادية عرش  التحق بإخوانه املجاهدين يف قوات بدر
، املجاهدون يف هور الحويزة يف كل العمليات التي خاضها اشاركم، م٣٠/٨/١٩٨٤بتاريخ

الذي يصدح مبدائح ، وريينىس املجاهدون صوته الَجهوال ، اوالتي أبلوا فيها بالء حسن
ويبعث فيهم  ويقّوي روحيتهم  يشد فيه عزم املجاهدينذيالو ، السالم عليهم أهل البيت

  . اإلرصار والثبات الحسيني
فهو ، السالم عليه  اإلمام الحسني بسيدهاذاب حب، ابشوش دمث األخالق كان حسن السرية

  . وإلقائها من املبدعني يف انتقاء القصائد الحسينية
تفاين يف الو  ةتضحيالو  فداءالو  يثاركذلك بإل  لمجاهدينلخدمة ال مقداما يف تقديمكان 

بالصعود إىل  عامد امليايلأبو الشهيد السيد مع قام  ففي عمليات حاج عمران، سبيل هللا
عند تقدمه لتطهري بقية .  العدومجموعة من أفرادواستطاعا أرس  ليهالهدف والوصول إ

فجر   فاستشهدا يف الحال سقطت بالقرب منهرمانة يدوية املواضع أصيب بشظايا
فاستجاب ، يرزقه إياهالينال أمنيته التي طاملا دعا هللا أن ، ق. ه١٤٠٦ ذي الحجة ٢٦يوم

لصديقني والشهداء والصالحني وحسن ليكون مع النبيني وا رمه بالشهادةأڪله ربه ف
  . أولئك رفيقا

 — ليتنا كنا معكميا — لقد آن األوان لنطّبق ما كنا نردد باألمس( هللا رحمهومن وصيته 
 اوإذا تطلب األمر فإننا سنبذل كل يشء فيه نرص ، هللاعبدأبا يا موالي يانعم إننا معكم

حني استفرس  ربڪ كشبلكم عيل األسنكون هللاعبدأبايا .  للكفر والطغيانالإلسالم وردع
أوقعنا عىل املوت أم وقع  نبايل ال فقال إذن، أولسنا عىل الحق؟ فأجبتموه ببىل: وقال

  )…املوت علينا
 عامر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك  
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نشأ ، الكرادة الرشقية —  مواليد مدينة بغدادمن
، السالم عليهم يف بيت ترىب فيه عىل حب أهل البيت

 نهج امنتهج،  لإلسالمامحبعليه  تعاىل هللا رضوانفعاش 
ملا ميلكه من إميان وفطرة ، السالم عليه سيد الشهداء

النهج والسلوك الذي قاده يف نهاية املطاف ، سليمة
  . ة الرفيعةإىل نيل تلك الدرج

  

 بالقرب من القرص مالكثري من مامرسات أزالم النظام بسبب كون بيتهمع وأرسته عاىن 
كام أن لرتدده عىل ، فكانوا بشكل دائم تحت أنظار ومراقبة األجهزة األمنية، الجمهوري

 عن بيت الشهيد الشيخ ايبعد كثري  ال ولكون بيته، املساجد والحسينيات يف املنطقة
  . رجال األمنمشددة من قبل  رقابة تحت فكاني عارف البرص 

ويعني ذلك يف عرف ،  رفضت الحرب املعلنة ضد الجمهورية اإلسالميةعاش أجواَء أرسة
ونتيجة تلك املواقف أقدم نظام الجرمية عىل ، العفالقة املجرمني إعالن الحرب ضدهم

  .  محرقة صدام املقبور يفكالرفضه االشرت  عىل باب داره  أحد إخوة أيب عامرإعدام فاضل
 يف الحرب التي شنها النظام كاعىل اإلشرت   من أبناء العراقمع عرشات اآلالفأجرب 

 لها أشد اوكان رافض، جمل وال ناقة لهم فيها ال تلك الحرب التي، البعثي عىل الجارة إيران
 خالل تواجده يف ومن، ويبحث عن املخرج من ذلك بالخالص لذا أخذ يفكر، الرفض

  . السالم عليهرتك معسكر يزيد وااللتحاق مبعسكر الحسني لهة سنحت له الفرصة الجب
وبعد انتهائها ، م١/٦/١٩٨٣تاريخالتحق باملجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة الثانية ب

 يف ااركثم انتقل إىل هور الحويزة مش، شارك بواجب جهادي عىل مشارف مدينة البرصة
  . كادون هنكل العمليات التي نفذها املجاه

وأمانته ، وااللتزام الدقيق باألوامر الصادرة إليه، حرصه الشديد عىل أداء الواجببُعرف 
  .  من يتوكل عىل هللا فهو حسبهافكان يقول دامئ، مع توكله املستمر عىل الباري سبحانه

وحلو منطقه مع إخوته ، عامر بأخالقه الكرمية وسامحة نفسه الطيبةأبو امتاز 
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وهي صفة ُعرف ، وكان يقدم العون واملساعدة لهم يف كل عمل يقومون به، املجاهدين
 الِْربِّ  َعَىل  َوتََعاَونُوا﴿  ما يردد اآلية الكرميةاوكان كثري ، بها يف فوج الشهيد الصدر

 ثوابه ا بذلك إىل هللا سبحانه راجيامتقرب،  يف هذا املجالايألوا جهد ال فهو ﴾َوالتَّْقَوى
، لذا كان يوفق يف مهمته وعمله،  عىل هللا سبحانه يف كل أعاملهكان متوكال، ومغفرته

وكان تعلقه بأهل البيت ينعكس عىل أخالقه وسلوكه العميل واإلقتداء بسريتهم 
والسري عىل نهجهم نهج الشهادة ، والتأدب بآدابهم واالنتهال من معينهم الصايف الرقراق

يف عمليات حاج عمران ،  سبيل هللاه وتفانيه يفئفتجىل ذلك بتضحيته وفدا، الحسيني
فقد كان عىل رأس مجموعة ، م١/٩/١٩٨٦يوم املصادف ق. ه١٤٠٦ ذي الحجة ٢٦يوم

 إال أن رمى بنفسه عىل األلغام هفام كان من، الصولة التي تفتح الطريق لبلوغ الهدف
ية إىل ربها راضية اڪفتناثر جسمه وعرجت روحه الز ،  لعبور املجاهديناليكون جرس 

  . لتفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدر، ضيةمر 
 ونساء رشيفات وعفيفات ايا إخويت إنكم تعلمون أن لنا أعراض (هللا رحمهومن وصيته 

وتعلمون أن لنا إخوة معتقلني يالقون أشد أنواع ، يُنتهكن يف سجون البعث الرهيبة
نا ليك ينتظرون، هؤالء كلهم ينتظرون الفرج، التعذيب الوحيش والجسدي والنفيس

اليتامى والثكاىل وجميع املعذبني يسترصخوننا ، نحررهم من ظلم صدام املجرم
عراق ، إلنقاذهم من هذا الجلف الجايف والكابوس الجاثم عىل صدر العراق الحبيب

 الرَِّجالِ  ِمنَ ﴿ فهبوا لنرصة هللا وهؤالء املستضعفني، الشهيد الصدر وأخته بنت الهدى
: النساء (﴾ أَْهلَُها الظَّالِمِ  الَْقْريَةِ  َهِذهِ  ِمنْ  أَْخرِْجَنا َربََّنا يَُقولُونَ  الَِّذينَ  انِ َوالِْولْدَ  َوالنَِّساءِ 

 )…اتحدوا وعبئوا جميع القوى ملحاربة هذا الطاغوت) ٧٥اآلية من
 سالم عليه يوم ولد ويوم أستشهد ويوم يُبعث حيا
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، م١٩٥٦عامناحية قلعة سكر  — يف محافظة النارصية
غذته األخالق الفاضلة ومحبة ، ولد يف أرسة مؤمنة

 هّمه اإلسالم افنشأ مؤمن، السالم ليهمع أهل البيت
  . والدفاع عن حياضه

بعد أن ألقى الستار الحديدي لحكم العفالقة وليله 
 ا مجاهدعصامعاش ، حالك بكلكله عىل صدر العراقال

  . تالحقه قوى األمن
اضطر إىل ترك دراسته يف املعهد ف اعتقل عدة مرات

    . قسم املحاسبةبالفني 

ر كل كيانه لإلسالما مؤمنافته مدينته واملدارس التي درس فيها شابعر  وهذا معناه ،  سخَّ
ينقل عنه الشهيد .  وحزبه املشؤوميف ُعرف العفالقة إعالن الحرب عىل الطاغوت

ضاقت عيلَّ األرض مبا رحبت بعد مضايقتي من قبل أزالم ( قوله) ٥٠(مصطفى األمجديأبو 
فكنت أبات لييل مرة يف بيوت األقرباء أو ،  بال مأوىاالنظام الجائر فأصبحُت رشيد

ة إىل األصدقاء وأخرى يف محطات القطار أويف مواقف السيارات وأنا انتقل من محافظ
 إىل الفرج ا متطلعا محتسبا كان صابر إال أنه عاىن الكثري من السلطة الجائرة )…أخرى

  . القريب من لدنه سبحانه وتعاىل
عرب كردستان ، م٢١/٣/١٩٨٢ إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران بتاريخ الهجرةاتخذ قرار 

رته إليها لطلب ومل تكن هج، م٢٨/٣/١٩٨٢تاريخليصل إىل مدينة رسدشت اإليرانية ب
تحتاج  وهو يعلم أن العراق ومأساته من جراء حكم العفالقة، الراحة والدعة والعافية

 ا فسادهإىل كل الجهود لتعجيل النرص وتخليصه من براثن البعثيني الذين عاثوا في

                                              
 .املقدسة كربالء أهايل من الزبيدي عباس حسن محمد الشهيد هو: األمجدي مصطفى أبو )٥٠ 
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فشّمر عن ساعد الجد واملثابرة وألقى بكل ثقله يف سوح الجهاد والصرب والثبات . اوجور 
شهدت له سوح فوهي نرصة الحق ومحاربة الطاغوت ،  األهداف املباركةألجل تلك

بذلك ، بالصمود واملرابطة من جنوبها إىل شاملها مع قوات الشهيد الصدر الجهاد
  . نظري له ال حدود له والثبات الذي ال مثيل له والصرب الذي ال اإلخالص الذي

الفعال والبارز يف العمليات فكان له الدور ، م٢٢/١/١٩٨٤تاريخانتقل إىل قوات بدر ب
شغل فيها مسؤولية معاون استخبارات لواء بدر ثم ، التي خاضها املجاهدون يف األهوار

التي نفذها ،  ألحد محاور عمليات كربالء الثانيةوبعدها مسؤوال،  لحركاتهمسؤوال
والتي سطّروا فيها أروع املالحم ، م١/٩/١٩٨٦تاريخاملجاهدون يف منطقة حاج عمران ب

رتاثه بالعدو حتى اختاره هللا إىل دار اڪُعرف فيها بشجاعتة وإقدامه وعدم . والبطوالت
، وختم ذلك العمر الرشيف الذي نذره لإلسالم وباعه للباري تعاىل بأغىل األمثان رحمته

ال وجود بعض ولو ، ا إربامزقته إربفإذ أصابته قذيفة غادرة وقعت عىل صدره الرشيف 
  . املجاهدين بقربه لكان يف عداد املفقودين

أن أسري يف الطريق ، إنني أخذت العهد عىل نفيس والحمد هلل( تعاىل هللا رحمهومن وصيته 
والرصخة الخمينية املدوية التي رفعتنا نحن املستضعفني وأركست  لتلبية النداء اإللهي

فام أحرانا نحن  العهد صفة هللا. ورود إىل جهنم وبئس الورد املاملستكربينأعداءنا 
لقد أُلقيت الحجة ، أمل يكن اإلميان هو الوفاء بالعهد. املؤمنون بااللتزام والوفاء بالعهد

 مل يكن عيل. مهرب منها سوى السري لتحقيق أهداف الرسالة وال علينا يف هذا اليوم
إنهم ،  أن يقيام حدود هللاطلّقوها إال، الصدر يبغون الدنيا يف حياتهم والحجر وال عامروال 

هذا هو الطريق قد فتحوه بالدماء الطاهرة وأشاروا إليه باألصابع . َمثَلَنا يف الدنيا
أيها األحرار والرشفاء من أبناء عراقنا الجريح أمل . هذا هو طريق الحق واإلميان، الحمراء

 سياط إخوانكم يف السجون يئنون تحت، تسمعوا أصوات الثكاىل أصوات اليتامى
  . )…ارحموا األيتام ارحموا الثكاىل، ارحموا أنفسكم أوال، وهتكت األعراض، الجالدين

  عامر يوم ولد ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك 
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  ـــــــــــــــــــ عواد الحسناويأبو  ـــــــــ٥٩ــــــــــ

كيف توصل ، وتزهر بالعطاء كيف تنمو البذرة الطيبة
الخري والربكة إىل الجميع وكيف تقدم حياتها يف سبيل 

كذلك كانت حياته منذ اليوم األول الذي بدأ ، اآلخرين
يشق فيه طريقه يف هذه الدنيا وحتى اليوم الذي سال 

  . فيه دمه الطاهر عىل ثرى حاج عمران
قضاء سوق ، ه النور يف محلة اإلسامعيليةعيناأبرصت 
وسط أرسة ، م١٩٦٠عاممحافظة النارصية  — الشيوخ

عىل حب وقد ترىب فيها منذ الصغر ، ملتزمة دينيا
   …اإلسالم والجهاد يف سبيله

  . وكانت أرسته من األرس املعروفة ذات السمعة الطيبة يف املنطقة
ى بدأ بالرتدد عىل املساجد واملكتبات الدينية مل يكن سّنه قد تجاوز الثالثة عرش حت

وبدأت طاقاته اإلميانية وقدرته عىل هداية إخوته ، فاحتضنته الحركة اإلسالمية املتنامية
فكان له دور مميز يف هداية الكثري من شباب منطقته ، وأصدقائه تربز بوضوح مع األيام

  . االلتزام الدينيإىل 
خطورته وخطورة الدور الذي يلعبه يف ، كالب البعثنتيجة لنشاطه اإلسالمي أدركت 

 القبض عليه وزُّج يف أقبية السجن ثم أطلق رساحه يألقلذا ،  املجرمهمالتصدي لنظام
 مل يرهبه ومل يغري من كل ذلك، ونصف القى فيها شتى صنوف التعذيببعد شهر 

ة عىل امليض يف بل زاده إرصارا وعزمي، نشاطه الديني وعمله الدؤوب يف خدمة اإلسالم
  . مهام كربت التضحيات ومهام غىل الثمن، الطريق الذي اختاره

ومن أنشط طالب املدرسة ، سجن عيل وكان طالبا يف الصف الخامس اإلعدادي
وبعد أن أطلق رساحه قرر التوجه إىل أهوار النارصية ليك ، رثهم عمال يف سبيل هللاأڪو 

مقرا لكل املعارضني األهوار حيث كانت ، كانوليك يبدأ نشاطه من ه، يأمن رش البعثيني
 قىض فيها ثالث  مرحلة الجهاد املسلح يف حياتهكاوبدأت هن، والرافضني لحكم البعث



 ___١٤١______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

بالرغم من قلة السالح ، سنوات قام خاللها بعدة عمليات جهادية ضد مواقع السلطة
 صعوبة العيش يف بالرغم من. وكان له الكثري من املواقف البطولية األخرى، واإلمكانيات
 بقلب صابر وشجاعة منقطعة النظري حتى سنحت له الفرصة هاتحملأنه  األهوار إال

  .ق. ه١٤٠٤ذي الحجة ١٥تاريخبالتوجه إىل إيران عرب األهوار ب
  التحق باملجاميع القتالية لقوات الشهيد الصدرالجمهورية اإلسالميةفور وصوله إىل 

يف  معا عمالف، )٥١( السيد نور رشيف اليارسي تلكيرافقه يف كل رحلته الجهاديةوكان 
 بنقل املعونات واملساعدات وكانا يقوما، كردستان العراق وكذلك ضمن قوات الداخل
من املجاهدين يف سجون النظام الجائر ، املادية واملعنوية لذوي املعتقلني والشهداء

 من قبل أجهزة صدام  إىل إيران بعض األرس واملؤمنني املطاردينام جالبا معهاويعود
  . القمعية

، ضمن فوج الشهيد الصدر، م٣/١/١٩٨٤تاريخ مبجاهدي قوات بدر ب أبو عوادالتحق
فكان مثال لإلنسان املؤمن املخلص وعاش مع مجاهدي ذلك الفوج بروح ايجابية شفافة 

ن عارشوا الناس معارشة إ ﴿ السالم عليه مجسدا قول أمري املؤمنني،  ساميةعالقات أخويةبو 
وفعال خلّف رحيله حزنا عميقا يف ، ﴾عشتم معهم حنوا إليكم وان متم بكوا عليكم

  . قلوب كل املجاهدين الذين عرفوه والذين عاشوا معه
ومع الطالئع األوىل للهجوم عىل ، كان ضمن مجموعة الصولة يف معركة حاج عمران

، ىل بالشجاعة والبسالةحيث أبىل بالء حسنا ضاربا املثل األع، كاقوات البغي البعثية هن
عواد أبو وخالل هذه العمليات نال ، فكان نعم املجاهد املدافع عن دينه ومبدئه

 بعد أن سالت دماؤه الطاهرة عىل، م١/٩/١٩٨٦تاريخالحسناوي رشف الشهادة الرفيع ب
  . تلك الرىب ملتحقا بركب الحسني وصحبه األبرار

وانرصوا دين هللا ودافعوا عن ، ع هللا دامئاأعزيت يف هللا كونوا م (هللا رحمهومن وصيته 
فإن الذي يقدم ، وأعريوا هللا جامجمكم، فان هللا ينرص من ينرصه، اإلسالم واملسلمني

هذا وأسأل هللا سبحانه ، يوجد أصدق وأنبل منه يف الحياة ال جمجمته يف سبيل هللا
وأن يعجل ، الرشيف فرجه هللا عّجل وتعاىل أن تكون شهاديت معجلة بظهور صاحب الزمان

لزيارة  والضالل وتذهب جحافل اإلسالم عشاق اإلمام الحسني بسقوط قوى الرشك

                                              
 .الشهيد أبو هاجر اليارسي )٥١ 
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  . )والكاظمني وسامراء ومرقد أيب الفضل، مرقده الرشيف
  . عواد وبوركت لك الشهادةأبا يا فهنيئا لك

  .عــــورا إىل املضجــــن سيأتيك  نيــأخي إن حب الحس يا فنم
  يوم استشهدت ويوم تبعث حياسالم عليك يوم ولدت و

  
  :يظهر فيها الشهداءمسرية لفوج الشهيد الصدر 

  أبو مؤيد اللبناين. ٢    أبو منار الصالحي. ١
  أبوشيامء املوسوي. ٤    أبوزينب الحسناوي. ٣
   العامريأبوهامم. ٦    أبوعواد الحسناوي. ٥

  أبوحيدر الكرار. ٨    أبو هاجر اليارسي. ٧
  د املياحيأبومحم. ٩
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  ـــــــــ ـــــــمحمد الديواينأبو ــــــ ــــــ٦٠ـــــــ

كانت الشمس تُوِشك أن تتوارى خلف كثبان 
إذ بدت من بعيد سيارة مرسعة ، الرمال الحمراء

وأصيبت املجموعة ، مخلفة وراءها الغبار الكثيف
د أصبحت بالدهشة وهم يرون هذه السيارة ق

    …عىل بعد أمتار منهم
إذ نزلت منها مجموعة مسلحة ، السيارة لحرس الحدود السعودي فقد كانت هذه

وأهله  نه سوريبأ وادعى  أنكر أنه عراقي.  وإخوانه إىل أحد السجونحسنواقتادت 
  . فلبث يف السجن بضعة أيام إىل أن أُطلق رساحه وأُرسل إىل سوريا، يسكنون دمشق

للخالص من سجن العراق الكبري الذي ، ه وهجرتتهكانت تلك مرحلة من مراحل معانا
  . عفالقةالأقامه 

لها مكانة مرموقة بني أبناء ، وسط أرسة معروفة، يف محافظة الديوانية، م١٩٦١عامولد 
مقيمة  السالم ليهمع ُعرفت تلك األرسة بتمسكها باإلسالم وحبها ألهل البيت، كاالعشائر هن
  . طيبا خلوقا متدينا منذ صغره، اإلسالمفنشأ محبا لهم مدافعا عنهم وعن ، لشعائرهم

شعر بالحزن العميق عندما سمع باستعدادات الجيش العراقي للهجوم عىل الجمهورية 
تضاعف حزنه وأمله وهو يُساق مجربا لالنخراط يف ف، وتكالب قوى الرش عليها اإلسالمية

  . ذلك الجيش القادم ملحاربة اإلسالم ودولته ويسعى للقضاء عليها
قرر يف ف،  أنه مل يوفق يف ذلكإال، مرات اللجوء إىل إيران عن طريق الجبهةعدة  حاول

والقى يف رحلته الكثري من املصاعب ، نهاية املطاف التوجه إىل الحدود السعودية
أُطلق ثم يف سوريا لالعتقال تعرض وأيضا ، عن حياته وكام ذكرنا يف املقدمة، واملشاق
  . مل ترتيبات السفر إىل إيرانأڪ وبقي فيها فرتة إىل أن، رساحه

التي رشعت فعالياتها ، التحق باملجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة الثانية
 كل  ويفأشرتك بأول واجب جهادي عىل مشارف مدينة البرصةو ، م٢٢/٥/١٩٨٣تاريخب

  . العمليات التي نفذها املجاهدون يف أهوار الجنوب وكان ضمن فوج الشهيد الصدر
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، ومن أبرز صفاته الهدوء والتواضع، د مثاال للمجاهد املتفاين يف سبيل هللامحمأبو كان 
ختم . محبوبا بني إخوانه ألخالقه الرفيعة العالية، وكان ملتزما بإقامة الصالة جامعة

والتي سطّر ، م١/٩/١٩٨٦يوم، حياته الجهادية عىل ُرىب حاج عمران يف كردستان العراق
، حيث سقط شهيدا مرضجا بدمه،  الفداء والتضحيةفيها املجاهدون صورا رائعة يف

  . ملتحقا بركب النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقا
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  

  
  الشهداء بقية  نعوش مع الديواين محمد أبو الشهيد نعش
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    ّ  
   ــــــــــــــمحمد الربيعيأبو ــــــ ـــــ٦١ـــ

ربّته ، يف أرسة مؤمنة، م١٩٦٤عامولد يف بغداد 
عىل الوالء الصادق لإلسالم وأهل 

وكان لوالدته كبري األثر يف ، السالم ليهمع البيت
فقد كانت ، سلوك نهج الوالية العذب الطاهر

توصيه دوما أن يكون يف صف املوالني ألمري 
  . سالمال عليه املؤمنني

 

  
ويواصل دراسته يف إحدى املدارس   يعمل يف النهارفكان، تحّمل مسؤولية إعالة أهله

بل فطرته ،  من ظلم واضطهاد النظامما يفعله من متابعة العمل ومل مينعه، املسائية
  . اإلميان والتعلق باهلل سبحانهو  مزيدا من الوعي  منحتهوقلبه الطاهر السليمة

ل منها معاين لينه عىل حضور مجالسها ويواظب، اجد والحسينياترتدد عىل املسيكان 
 وقفوا بوجه السلطة  الذينملتصقا بالشباب املؤمن الرسايل، التضحية والفداء الحسيني

 موبسبب نشاطه،  إىل ذلك سبيالواوأعلنوا معارضتها يف الرس والعلن ما استطاع، الجائرة
واعتقلوا ، املنطقة التي يرتددون عليهاقام أزالم النظام البعثي مبداهمة حسينية 

وأصبح ُمطاردا ، رتك املنطقة ليالف، اإلفالت من قبضتهمسليم واستطاع ، مجموعة منهم
إىل أن تهيأت له ،  الكابوسذلكباحثا عن طريق للخالص من ، من قبل زبانية النظام

تدرب عىل  ثم انتقل اىل لبنان حيث ومكث فيها ستة أشهر،  إىل سوريافخرج، الفرصة
  . بعدها هاجر إىل الجمهورية اإلسالمية و كاهنالسالح 

ثري من العمليات الجهادية وبعد وشارك معها يف الك، التحق بقوات الشهيد الصدر
ونال رشف ، م٢٧/٧/١٩٨٤ بتاريخ ضمن الدورة التاسعةتشكيل قوات بدر انضم إليها 

  . الحويزة يف هور ا بدراملشاركة يف العمليات التي نفذها مجاهدو 
 واإليثار والخلق لدقة يف تنفيذ التعليامتمتيز با، عرفه املجاهدون مقاتال شجاعا مقداما

  . مؤهال ألن يكون يف طليعة أفراد االستطالع يف الفوج الثالثبحق فكان ، الرفيع
كان يف املقدمة و  بعمليات كربالء الثانية سّميتالتي  يف عمليات حاج عمراناشرتك 
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ثم واصل ، فُجرح يف رأسه قبل ساعة الصفر، الهندسة إىل حقل األلغاميرشد مجموعة 
 ذي ٢٦ يومحتى استشهد عىل القمة التي انهزم منها العدو ، تهالتقدم مع ثقل إصاب

  . م١/٩/١٩٨٦املصادف ق. ه١٤٠٦الحجة 
استعدادا ، ابعضعندما كان يودّع بعضنا ( مهدي البغدادي فيقولأبو ينقل عنه املجاهد 

أظن أنك سوف ، ممن كان معنااملجاهدين قال له أحد ، مليات حاج عمرانلخوض ع
 نحن سلكنا :فأجابه مستبرشا، فأرجو أن تكون يل شفيعا، تستشهد يف هذه العمليات

، )…فال نبايل إذا، ونعلم جيدا إن مل نستشهد يف هذه العمليات فبغريها، هذا الطريق
  . اء هللا األوىف للمؤمنني املجاهدين الصابرينقالها بلسان الواثق املطمنئ بجز ويضيف أنه 

زُّف يف عرسه الثاين إىل حور العني والجنان والفردوس يف مسرية . فطوىب له وحسن مآب
 إىل مرج الشهداء والصديقني والرياحني  والعراقيني يف املهجروقورة من قبل املجاهدين

  . يف قم املقدسة
  يُبعث حياسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم  

  
) ٣(أبوسمية الساعدي ) ٢(أبومحمد الربيعي ) ١(أبومصطفى االمجدي : الشهداء

  )٥(أبوحيدر املوسوي ) ٤(أبوكميل الدجييل 
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   ــــــــــــــــــــمسلم الجهاديأبو ـــــــــــ ٦٢ــــــ

ة ولد يف أرس ، م١٩٦٤عاممن مواليد مدينة الساموة 
فنشأ مؤمنا ، السالم عليهم متفانية يف حب آل البيت

منذ نعومة أظفاره مالزما للمساجد يف وكان ، ملتزما
ينهل من مجالسها العزم واإلرصار والثبات ، مدينته

    . عىل منهج الحق والدفاع عن الدين الحنيف
فقد ، رساليونواالضطهاد الذي القاه املؤمنون ال، بسبب الهجمة الرشسة للنظام العفلقي

طورد وألقي القبض عليه من قبل زبانية األمن ملشاركته يف انتفاضة رجب وبعد أن قىض 
عادوا الكرة عليه وأفرج عنه بعد مثانية أيام قاىس أ ثم ، عدة أيام يف السجن أفرج عنه

كان طالبا يف الصف السادس العلمي  — لهذا اضطر إىل ترك دراسته، فيها مرارة السجن
ومنها إىل ، م١٨/٨/١٩٨٢وطنه إىل السعودية بتاريخمغادرة و  — ية الساموةيف إعداد
التي وقعت عدة أشهر عىل خلفية التفجريات لالعتقال تعرض م ١٩٨٤ ويف عامالكويت

 سكن مدينة قم املقدسة كاوهن،  إىل الجمهورية اإلسالميةعىل أثرهااُبعد ، كاهن
  . السالم عليهم بيتوالتحق بحوزتها العلمية لينهل من علوم آل ال

همه الوحيد التبليغ ، تأخذه يف الحق لومة الئم ال طيب الطباع، كان سليم الفطرة
 العراقي من براثن الشعبلإلسالم والتحدث عن الجهاد يف سبيل هللا وأهميته لخالص 

  . سلطة البعث الجائرة وتحكيم اإلسالم يف أرض املقدسات
تكاد البسمة  وال ميتاز بالهدوء والرزانةو ، لصرب والتحمليتمتع باعليه  تعاىل هللا رضوانوكان 

  .  قلوب إخوانه املؤمننييفوكان يحرص عىل إدخال الرسور ، تفارق شفتيه
واشرتك يف كل العمليات التي دارت رحاها ، م٢٥/٧/١٩٨٤التحق مبجاهدي بدر بتاريخ

حية والفداء عىل يف هور الحويزة وختم حياته الجهادية املليئة بالبذل والعطاء والتض
   .ق. ه١٤٠٦/ ذي الحجة/ ٢٦يوم يف كارىب حاج عمران حيث استشهد هن

لفردوس يف مسرية مهيبة من قبل املجاهدين إىل مرج اجنان يف  حور العنيالإىل زف 
  . الشهداء والصديقني والرياحني يف قم املقدسة
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كم أنا سعيد لذلك ألنني لقاء الباري عز وجل و  إىل متوجه إنني (عليه هللا رحمةمن وصيته 
ورحلت إىل جواره تعاىل وهذا هو الطريق املستقيم وطريق أيب ، قد نفذت األمر اإللهي

أرجو أن ، وطريق جميع املجاهدين والشهداء يف سبيل هللا، السالم عليه األحرار الحسني
 الرشيف فرجه هللا عّجل تسريوا أنتم واألجيال من بعدكم عىل هذا الطريق حتى ظهور الحجة

إّن طريق ذات الشوكة قد ضحى من أجله الكثري من الشهداء الذين حملوا أرواحهم 
، ورفعوا راية اإلسالم خفاقة عىل قمم وسهول ووديان وأهوار العراق، فڪعىل األ

وا إِنْ  ﴿والنرص قريب إن شاء هللا ألن هللا سبحانه وعدنا بذلك   َويُثَبِّْت  يَْنُرصْكُمْ  هللاَ  تَْنُرصُ
  . )﴾َداَمُكمْ أَقْ 

  سالم عليك يوم ولدت ويوم جاهدت واستشهدت ويوم تبعث حيا
  

  
   مع نعوش شهداء عمليات حاج عمرانالجهادي مسلم أبو الشهيد نعش
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   ـــــــــــــــــمصطفى النقيبأبو ـــــــــــ ٦٣ــــــــ

يف ، م١٩٤٩عامالكاظمية  —  مدينة بغدادولد يف
بيت ترىب فيه عىل التمسك بالتعاليم اإلسالمية وحب 

ذلك البيت الذي اتخذ من ، السالم عليهم أهل البيت
فقّدم مهم ريقا ملقارعة البعثيني وأزال الحسني ط

ب كان شهداء عىل طريق ذات الشوكة الالح
  . مصطفى سادسهمأبو 

  

تزما يحمل هموم دينه نشأ مؤمنا مل، يف تلك األجواء املفعمة باإلميان والتقوى والجهاد
ُعرف ومنذ صغره بالتدين ولذا ،  وهداية الناسلإلسالمكل كيانه خدمة ر سخّ ، وشعبه

  . قا للشباب الرسايلعىل املساجد وكان مالصوبالرتدد 
الحرية  — بغدادادية يف محل سكنى أرسته يف بتدائية واملتوسطة واإلعدإل مل اأڪ

وتخرج منها بامتياز  )قسم امليكانيك( ثم دخل كلية الهندسة يف بغداد، الثانية
  . م١٩٧٢عام

فسعى سعيا حثيثا ،  دراسته الجامعية عامال نشطا من أجل اإلسالمبداية منذ كانلقد 
جذابة وحديثه الذي يستهوي شخصيته الب يف أوساط طلبة الجامعة هث مفاهيملب

 الفرتة متكن من تعبئة العديد من الطالئع الثورية وشحنها تلكوخالل ، قلوب السامعني
وكان بيته مركزا للجلسات ، من جديد بروح اإلسالم الوثابة الساعية إىل النور

  . ذر نفسه ألجلهواالجتامعات لتحقيق الهدف الكبري الذي ن
ومفكر اإلسالم آية هللا العظمى ، كان عىل اتصال مبارش بقائد الحركة اإلسالمية يف العراق

خط الشهادة  — هوبقي طيلة حياته ملتزما بخط،  رسه قدس الشهيد محمد باقر الصدر
  . والفداء حتى يوم شهادته

، رتبة مالزممنح ، هاوبعد أن قىض دورة في، القوة الجويةتطوع للخدمة العسكرية يف 
 وتدرج يف الرتب العسكرية حتى رتبة نقيب، وضمن اختصاصه يف هندسة الطريان

  .  يف قاعدة الحبانية الجويةطريانمهندس ك
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كان عىل اتصال بالضباط و . سافر إىل عدة دول منها مرص وروسيا والسعودية والكويت
العسكري لحزب الدعوة ظيم تناملتدينني امللتزمني يف القوة الجوية واملرتبطني بال

يف التخطيط الغتيال املجرم صدام بالتنسيق مع النقيب الطيار ساهم معهم و ، اإلسالمية
  . الذي استشهد بعد انكشاف أمره قائد طائرة صدام الشخصية — عاصم

 من نشاطه اإلسالمي وعمله التي فرضت عليهالضغوط والرقابة الشديدة مل تحد 
وخطورة الدور ، وملا أحس النظام املجرم خطورته. ه العظيمالدؤوب من أجل خدمة دين
أصدر مذكرة اعتقال بحقه وبحق مجموعة من إخوته ، الذي يلعبه يف هذا الوسط

وخرج من العراق متخفيا ، استطاع الخالص بأعجوبة من مخالب الطغاةلكنه ، املؤمنني
، ن طريق شط العربم ع١٥/٢/١٩٧٩ليصل أخريا إىل أرض الجمهورية اإلسالمية بتاريخ

  . وذلك قبل نشوب الحرب العدوانية التي شنها النظام الجائر عىل إيران
مقرا أسس ، يف إيران مجموعة من املؤمنني املجاهدين من أبناء مدينة األهواز ةساعدمب

ه يف معظم الحمالت اڪرغم اشرت و . للعمل الجهادي يف العراقلهم ليكون منطلقا 
مدينة قم املقدسة لدراسة العلوم الدينية يف يرتدد بني األهواز و كان ، والعمليات الحربية

، تدرج فيها حتى وصل إىل مرحلة البحث الخارج يف فرتة قياسية حيث الحوزة العلمية
  . لذكائه الحاد

 واشرتك معها يف عمليات القدس وعاشوراء التي م٢٤/٢/١٩٨٥بتاريخالتحق بقوات بدر 
  . ةنفذها املجاهدون يف هور الحويز 

وتحتل القسط األوىف ،  قوات املجاهدين تشغل باله كثريابنيلقد كانت هموم التبليغ 
ساحة الحوزة العلمية لقة الوصل بني ساحات الجهاد و وسعى الن يكون ح، من اهتاممه

ومتكن من رفد القوات بالعديد ، وأصبح مسؤوال عن أمور املبلغني يف قوات بدر، يف قم
 ومع أنه كان، لتي كان لها أبعد األثر يف رفع روحية املجاهدينمن الكوادر التبليغية ا

عن أمور املبلغني إال أن ذلك مل يكن ليثنيه عن أن يكون دامئا يف مقدمة  مسؤوال
  . يحمل البندقية ويجاهد األعداء يف الخطوط األوىل، املجاهدين

ك الحب الذي ذل، السالم عليهم لقد كان يعيش يف قلبه وضمريه حب عظيم ألهل البيت
، وجعله يسري يف خطه حتى نفسه األخري رسه قدسثهم اإلمام الخميني قاده لحب وار 

فقد كانت صفة الرصاحة والصدق وحب ، وسعى ألن يريب نفسه تربية روحية خاصة
 زيارة عاشوراء والجامعة الكبرية حتى كان مواظبا عىلو . اآلخرين هي من أبرز صفاته

 قضاه يف البيت أخذ بقراءة زيارة عاشوراء بعد صالة العشاء يف اليوم األخري الذييف أنه 
قال لهم  حينام حالة من الخشوع الحزين والبكاء وسط شعور بالدهشة من قبل أهله
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لقد كان يشعر أن موعد اللقاء بالحبيب أصبح قريبا . أنه سوف لن يعود ثانية إىل البيت
  . جدا وأن العبور إىل الجنان أصبح وشيكا

وما ،  عادته يف مقدمة الصفوفكانتكام و ، م١/٩/١٩٨٦يوم علميات حاج عمران وتبدأ
مجموعة هو و حتى تقدم حقل األلغام التقدم لعبور أن سمع صوت القائد يطلب منهم 

، زهراء بصوت مدوٍّ اهتزت له القلوب يازهراء ياحسني ياحسني ياوهو يصيح، من إخوته
وسقط ، ب برصاصات الغدر يف صدره الرشيفويف تلك الثواين وخالل عبوره الحقل أصي

  . موقف أصحاب الحسنيكملبيا نداء الحسني يف موقف 
رج الشهداء يف مدينة قم ُشيّع مع كوكبة من شهداء تلك العمليات مبوكب مهيب إىل م

 يرتدي أفضل مالبسه وكأنه هويف جموع املشيعني و كلمة والده ألقى املقدسة حيث 
وكان يقول إين أفتخر بأن أقدم ولدي السادس فداء ،  إىل ُعرسابنه الشهيد يريد أن يزف

  . لإلسالم ومبادئه الحقة
 أقول دامئا كنا يف كل ليلة من ليايل شهر رمضان عندما نقرأ … (تعاىل هللا رحمهمن وصيته 

وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتال يف سبيلك (دعاء االفتتاح منر عىل هذه العبارات 
بحيث نتمنى ، نا نقولها هزال أم نقولها بجد؟ ونتمناها حقيقةأڪأدري ال و )…فوفق لنا

أم كنا نجريها عىل ألسنتنا ،  سبحانهئهلقاداء وأن نصل إىل رضوان هللا و أن نكون شه
. حقيقة يف قلوبنا ونتمنى أن نكون شهداء عند هللا؟يا عىل الدعاء؟ أم نطلبها فقط جر

ياليتني كنت (وكذلك عبارة الزيارات الرشيفة  .نتمنى أن نصدق هللا يف هذا الكالم
أم نريد حقيقتها؟ بحيث ، أدري هل نقولها عبارة جوفاء وال)معكم فأفوز فوزا عظيام

أما يف الدنيا بأن نسري عىل نهجه ، يف الدنيا واآلخرة السالم ليهع نكون من أصحاب الحسني
مع أصحابه يف أعىل ، ن معهوأن نفعل ما فعل وأن نقتدي به أثرا بأثر ويف اآلخرة نكو 

  . عليني يف رضوان هللا سبحانه
أدري أأتكلم بها حقيقة أم ال؟ وهل هي  والأنا أتكلم بهذه الكلمة: يا إخويت وأعزايئ

ولكني أمتنى أن أستشهد يف يوم من ، هللا تعاىل هو العامل، أعلم الصادرة من قلبي؟
فقبل ،  الذين سبقوين باإلميان والشهادةوأن ألحق بركب إخواين، ن عاجال أم آجالإ ، األيام

حسني الهاشمي أبو صالح والسيد أبو أيام استشهد عرشة من إخواننا عىل رأسهم الحاج 
وذهبوا إىل الحسني ليقولوا له ، سبقونا إىل الشهادة ونالوا تلك املرتبة الرفيعة، وغريهم

اللهم وفقني ، ع الحسنياللهم ارزقني الشهادة م ( ما كنا نقوله يف الزياراتكالقد صدقن
 كالقد صدقن. )وآله عليه هللا صىل لألخذ بثأر الحسني مع إمام منصور من أهل بيت محمد

بل هكذا ، حسني الهاشميأبو صالح و أبو هكذا يقول ، كا وقد جئنكاسيدي ما وعدن
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  . يقول الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه
  . هللا عليه وما بدلوا تبديالاللهم اجعلنا من الذين صدقوا ما عاهدوا

يف العراق أو يف ، يف كل مكان أين ما كنا يف إيران أو يف غريها: إخواين األعزاء وأحبايئ
يجمعنا التوحيد ، يجمعنا محمد وعيل، يجمعنا القرآن، كلنا تجمعنا كلمة اإلسالم، غريه

نصدق هللا بكل كنا فلفأينام ، وحبهم السالم ليهمع تجمعنا قضية أهل البيت، باهلل سبحانه
فالصدق أمانة والصدق منجاة ، نتخلف عن الصدق ال وأن، كلمة وبكل فعل وعمل

  . لإلنسان
  ،ريب اجعلني صادقا يف كالمي وفعيل وعميل

  ،ريب اجعلني صادقا يف اتجاهي إليك، ريب اجعلني صادقا يف نيتي
  .ربنا آمنا بك فاهدنا إىل رصاطك

أمتنى أحىل لحظات ، األيام املشاركة مع القوات يف الجبهةأمتنى هذه : يا إخواين األعزاء
يف هذه األيام أعيش أياما حلوة ، نسيت كل يشء، نسيت الزوجة،  نسيت أهيل…حيايت

 أباعبدهللاإلخوة هنا يف كل ليلة من الليايل يزورون ، لطيفة كلها روحية
وأن ،  أن يكونوا معهبزيارة عاشوراء املقدسة ويناجونه ويتمنون، السالم ليهع الحسني

ال أعلم أصحابا ( السالم ليهع قال الحسني. ويتمنون أن يكونوا من أصحابه، يكونوا جندا له
لقد تركوا كل يشء والتحقوا بركبه بعد ما اجتمعت . )عىل وجه األرض خريا من أصحايب

ح طوقتهم ومنعتهم عن املاء والسيوف والرما ، عليهم الناس من مشارق األرض ومغاربها
، يقودها الحق، ولكن مع كل ذلك وقفت ثلة قليلة يقودها اإلميان، مرشعة عليهم

فادية ، وقفت تلك الثلة تقاتل يف سبيل هللا. السالم ليهع  الحسنيعبدهللاأبو يقودها 
هنا يف هذه القوات يف . وما بخلت عليه حتى قتلوا جميعا،  بأرواحها العزيزةأباعبدهللا

عندما يكلف أحدهم بواجب ، روحية عند هؤالء الشبابهذا املعسكر أرى نفس ال
يريد فقط أن يصل ، يرسع حتى قد نيس لبس حذائه أو شد نطاقه، يرسع إىل سالحه
  . )… السالم ليهع يريد أن يحقق أمله بأن يكون من أصحاب الحسني، إىل ساحة املعركة

  عُث حيامصطفى يوم ولدت ويوم جاهدت ويوم استشهدت ويوم تبُ أباسالم عليك 
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   ــــــــــــــــمنتظر الكاظميأبو ـــــــــــ ٦٤ـــــ

 مدينة الشعلة —من مواليد محافظة بغداد 
انتقلت أرسته إىل مدينة الكاظمية ، م١٩٦٠عام

نشأ وترعرع . السالم عليه إىل جوار اإلمام الكاظم
  . فيض نورها اإلمياينبني الروضتني ليغرتف من 

  
ُعرفت ، السالم عليهم وبوالئها الصادق ألهل البيت، ينتمي إىل أرسة متمسكة باإلسالم

فكان ينهل من تلك املجالس ، ومواظبتها عىل مجالس العزاء، بإحيائها للشعائر الحسينية
ثر البالغ العزم واإلرصار والثبات عىل مبدأ الحق والدفاع عن الدين الحنيف فكان لها األ 

  . يف حياته
وظّف كل جهده ، وكان شعلة وّهاجة يف طريق اإلسالم، م١٩٨١عامأنهى دراسته الثانوية 

، مبا مكَّنه الباري سبحانه للمشاركة يف توزيع املنشورات املناوئة للنظام العفلقي
من أجل ذلك . التي تريد الكيد بالعراق وأهله، فاضحة ملخططاته وأفكاره املسمومةال
ا إال ترك وطنه والهجرة إىل الجمهورية لهذا مل يَر بُدّ ، مطاردة النظامملراقبة و ن ُعرضة كا

 ينقيض عىل الحرب اوصل إيران ومل عرب جبال كردستان و م٢٥/١٢/١٩٨١يوماإلسالمية 
  . عام واحدعليها املفروضة 

شارك مع مجموعة من مجاهدي حزب الدعوة اإلسالمية يف واجبات جهادية يف 
وكان ، السالم ليهمع ثم دخل الحوزة العلمية لينهل من علوم أهل البيت، ان العراقكردست

  . السالم ليهع مجدا يف دروسه التي كان يحرضها يف مدرسة اإلمام الهادي
، م٧/٣/١٩٨٤تاريخ ب)٥٢(التحق بإخوانه املجاهدين يف قوات بدر ضمن الدورة السادسة

هدون يف هور الحويزة من عمليات القدس واشرتك يف كل العمليات التي خاضها املجا

                                              
 .أبو حمزة الثاميل الشهيد دورة سميت )٥٢
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  . وعاشوراء وغريها
دائم ، لنّي العريكة، والنكتة الحارضة يف اللحظة املناسبة،  كرثة املجاملةرف عنهعُ 

قلوب إخوانه يف كان يحرص دامئا عىل إدخال الرسور ، تكاد تفارق محيّاه وال االبتسامة
يكله ال ، هو خري جليس وأنفع أنيسف، عىل جانب من األدب والخلق الرفيع، املؤمنني
  . ميله أحباءه وال جلساءه

فهو من ، منتظر الكاظمي فداءه وتضحيته وتفانيه يف سبيل هللاأبو ومام متيز به 
واستطاعوا اخرتاق ، املجاهدين األربعة الذين تقدموا من مجموعة الصولة عىل الهدف

لرتتفع ، م شهيدا مرضّجا بدمهولكنه وقع أثناء الصولة يف حقل األلغا، مواقع البعثيني
  . روحه إىل أعىل عليني ملتحقا بركب الحسني وصحبه األبرار

فاإلسالم اليوم يحتاج إىل ، وبانتظار تفانينا، شهداؤنا بانتظار أعاملنا (هللا رحمهومن وصيته 
، وحربا مع الطاغوت، ألن اإلسالم يعيش رصاعا دامئا ومستمرا مع الظلم، بذل الدماء

  . )… كل يزيد يف كل عرصومقاومة
  فسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا

  
  قم مدينة يف الكاظمي منتظر أبو الشهيد تشييع مراسم

  



 ___١٥٥______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

      
   ــــــــــــــــمنتظر النجفيأبو ـــــــــــ ٦٥ــــــــــ

رشف ولد النجف األ ، السالم عليه مدينة أمري املؤمنني يف
 دخول عىل شّجعته كَُرب وسط أرسة مؤمنة و م١٩٥٤عام

اتجه فبعد أن تخرج من أحد املعاهد العلمية  الحوزة
    …السالم ليهمع للدراسة الحوزوية ليتلّقى علوم أهل البيت

 أثرها الكبري عىل سلوكه وشخصيته فقد ولتلك السنوات التي قضاها يف حوزة النجف
وكان رساليا قد أخذ عىل عاتقه فضح أساليب وقمع ، اضلة والتدينكان مثاال لألخالق الف

نرش فتوى السيد الشهيد  ساعيا مع مجموعة من أصدقائه، النظام الصدامي املقبور
مام جعلهم عرضة ، لبعثحزب ايف تحريم االنتامء إىل  رسه قدس محمد باقر الصدر

ائه املقربني  من أصدقاثننيفقد تم اعتقال ، أجهزة النظام القمعيةمالحقة و راقبة مل
  . ونفذ بهم حكم اإلعدام من قبل البعثيني الجناة، عبدالخالق ومجبل

ُه يف الحرب الخارسة التي فرضها عىل الجارة همل ميهل  النظام العفلقي إلكامل دراسته فزجَّ
، وأهدرت فيها األموال، والتي أحرقت األخرض واليابس وأزهقت فيها األرواح، إيران
ولكن العمالء ، بل تبقى مأساتها عقودا من الزمن، ت تركتها تثقل الكاهل العراقيوالزال

ويوهمون الناس بأنهم خاضوا ، من زبانية صدام وذيوله الزالوا يتبجحون بقادسية العار
ليعيدوا لها األمجاد وما دروا أن العار سيلحق بهم ، تلك الحرب نيابة عن األمة العربية

  . ويكونوا لعنة األجيال
بصحبة اثنني من  معسكر الباطلعّدة أشهر حتى ترك طعم الراحة  فرحان ذقمل ي

قاصدا مشاركة إخوته املجاهدين يف قوات الشهيد الصدر ، م٢٠/٣/١٩٨٢املؤمنني بتاريخ
وقد ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخوبعد تشكيل قوات بدر انضم إىل دورتها األوىل ب، جهادهم

رك يف عمليات جهادية كثرية عىل مشارف مدينة وشا، ُعرف بينهم بأيب منتظر النجفي
  . البرصة ويف هور الحويزة وعىل ُرىب كردستان العراق

، ومثاال يف التواضع ونكران الذات، كان مدرسة يف األخالق الفاضلة والسجايا الحميدة
  . خدوما إلخوانه املجاهدين متقربا بذلك إىل هللا سبحانه وبلَغ يف ذلك غاياتها



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ١٥٦___

هذه املسرية ، الطغاة البعثيني مدرسة بحد ذاتها أبطالنا املجاهدين ضد كانت مسرية
ومن ، السالم عليهام التي متتد من صالبة وموقف سيد شباب أهل الجنة الحسني بن عيل

إنها ، عليه تعاىل هللا رضوانموقف وتحدي سيد شهداء العراق الشهيد محمد باقر الصدر 
هدون ليجتازوا دروسها الخاصة يف التضحية والفداء املدرسة التي تطوع يف صفوفها املجا

منتظر النجفي تلك املعاين عىل مرتفعات حاج عمران أبو وقد جّسد ، والثبات
الصديقني والصالحني  و ليلتحق مع ثلة من املجاهدين بركب الشهداء، م١/٩/١٩٨٦يوم

  . وقد دفن يف مقربة الشهداء مبدينة قم املقدسة، وحسن أولئك رفيقا
، فإنكم إخوة يف هللا، أوصيكم بتقوى هللا والتحابب فيام بينكم (تعاىل هللا رحمهوصيته ومن 

واعلموا أن يف تحاببكم ، وآله عليه هللا ىلص وكونوا كالجسد الواحد كام قال رسول هللا
  . )…وتراحمكم فيام بينكم تصلون إىل رضا ربكم

   ويوم يبعث حيااستشهدسالم عليه يوم ولد ويوم 

  
 أبو -٢  النجفي منتظر أبو -١ : الشهداء فيها يظهر صورة األهواز يف الشهداء قربةم يف

  الكويف عيل أبو -٤ البرصي ياسني أبو -٣ البغدادي إسامعيل



 ___١٥٧______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

          
   ــــــــــــــــــهاشم الساقيأبو ــــــــــــــ ٦٦ــــــ

، م١٩٥٧عاممحلة تسعني  —  محافظة كركوكولد يف
ومعروفة بالذكر ، عاش وترعرع وسط أرسة محافظة

فنشأ يف تلك األجواء مؤمنا ، الحسن واألخالق الرفيعة
وسطة االبتدائية واملتدراسته مل أڪ. متمسكا بدينه

    . واإلعدادية الصناعية يف مدينته
وذلك أبان الحرب الظاملة التي شنها ، سيق مجربا إىل الخدمة اإللزامية وهو كاره لها

 الوصول إىل اعاستط اصنعها مع أحد أصدقائهوبخطة ذكية ، النظام العفلقي عىل إيران
اية ملرحلة جديدة فكانت بد، م١٩٨٣عامكان ذلك ، منطقة الحرام ثم اللجوء إىل إيران

ومل متض إال أشهر قالئل حتى التحق بإخوانه املجاهدين يف قوات ، الجهادية من حياته
وشارك بشكل فّعال يف كل العمليات التي نّفذها املجاهدون ، م٢١/٣/١٩٨٤تاريخبدر ب

  . والزم الهور ليؤدي مختلف املهام العسكرية والجهادية، يف هور الحويزة
كنت صغريا  (وكان يقول المرأته، رأة مؤمنة طيبة فرزق منها طفالتزوج شهيدنا من ام
فكان عمر ولده ، )بدون أب مثيل حيدر وأحس بأين سأترك ولدي، جدا حني تويف والدي

  . حيدر عرشة أيام حني استشهد يف عمليات حاج عمران
 جاءين الشهيد قبل يومني من (وهو أحد أصدقائه) ٥٣(عقيل الخياطأبو يقول املجاهد 

قال ، )ما بالك؟(أخي  يا فقلت، وعانقني ووّدعني وأوصاين بولده وزوجته خريا، شهادته
  . )…وأن الشهادة بانتظاري، أحس بأين أعيش آخر ساعات عمري(

وكان من ، فكان نعم الولد، كنت أعرفه منذ صغره() ٥٤(يقول عنه الشيخ حسني البشريي
 أجريت له عقد قرانه وفرحت له كثريا وأنا الذي، ومحبوبا من قبل إخوته، رّواد املسجد

  . ومل يستطع مواصلة حديثه لتأثره، ثم اغرورقت عينا الشيخ بالدموع )…حني تزوج
                                              

  .١٧٠ وترجمته يف صفحة هو الشهيد عايص عباس حسني ترزي من أهايل طوزخورماتو )٥٣ 
  .أحد العلامء املجاهدين الرتكامن: الشيخ حسني البشريي )٥٤ 



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ١٥٨___

اذكرين واذكر ولدنا حيدر عند ذهابك ، كتبت يف دفرت مذكراته (تقول زوجته أم حيدر
، قهاوكتب فو ، وقد شطب عىل كلاميت، فلام استشهد أعادوا يل دفرت مذكراته، للجهاد

  . )…أتذكر أحدا يف الجهاد سوى الشهادةال
مواظبا عىل صالة ، كان هادئ الطبع، ونفسه الكرمية، ُعرف الشهيد بأخالقه الرفيعة

، بارا يب وبأهيل، طيلة عام واحد مل أر منه إال طيبة وخريا (تقول زوجته، الليل
وقد صدق . )هدوقد أخربين بأن لديه إحساس بأنه سوف يستش، كوبأصدقائه وكأنه مال

حيث ، وحقق هللا له ما كان يصبو إليه وينتظره ويرتقبه، وذلك الشعور، ذلك اإلحساس
بعد ، م١/٩/١٩٨٦يومنال وسام الشهادة الرفيع عىل ُرىب كردستان يف معركة حاج عمران 

فكان حقا من املؤمنني ، بفعل قذيفة من العيار الثقيل وقعت بقربه، أن تقطع إربا إربا
ملتحقا بركب الشهداء والصديقني والصالحني وحسن ، قوا ما عاهدوا هللا عليهالذين صد

  . أولئك رفيقا
وأن يدافعوا حتى آخر قطرة ، يرتكوا اإلمام وحيدا ال أويص إخواين أن (هللا رحمهومن وصيته 

  . )والحذر الحذر من املنافقني أعداء اإلسالم، دم عن اإلسالم
   ويوم يُبعث حياسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد 

  
  الشهداء بقية نعوش مع الساقي هاشم أبو الشهيد نعش



 ___١٥٩______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

      
   ــــــــــــــــــأبوعيل الخنجريــــــــــــــ ٦٧ــــــ

يف أرسة متدينة ، م١٩٥٤عامولد يف مدينة النارصية 
، ضلة والسجايا الحميدةملتزمة ربته عىل األخالق الفا

  . السالم عليهم وغذته حب أهل البيت
مل إعدادية التجارة فرع املحاسبة للعام الدرايس أڪ

    . م١٩٧٩-١٩٧٨
بعد تصاعد الهجمة الرشسة لحزب العفالقة عىل األخيار واملؤمنني من أبناء العراق 

فكان ، م١٢/٢/١٩٨١تاريخاضطر إىل ترك وطنه العراق والتوجه إىل الكويت ب، األحرار
دائم املشاركة يف مجالس العزاء التي تقام يف ، دائم الحضور يف املساجد والحسينيات

وكان كريم النفس ميد يد العون لكل إخوته املحتاجني مقدما لهم املساعدة ، ذلك البلد
  . ما استطاع إىل ذلك سبيال

لسلطات الكويتية ألقت ا، م١٩٨٤عامبعد أحداث االنفجارات التي وقعت يف الكويت 
وأصيبت يده ، القى من صنوف التعذيب الكثريحيث  ته السجنالقبض عليه وأودع

جراء ذلك إصابة شديدة نتيجة الرضب املربح الذي تعرض له من قبل رجال املباحث 
  . الكويتية

ليشارك ، م٢٠/٤/١٩٨٤بعد إطالق رساحه توجه إىل سوريا ومن ثَمَّ إىل إيران يوم
الثالث من قوات ج الفو  املها نسب اىلاڪالدورة الثانية عرش وبعد ن املجاهدين ضم

  . بدر
كان يرص دامئا أن يكون يف ، هور الحويزةعمليات يف  مشاركته مع ذلك الفوجوخالل 
ففي عمليات القدس كان يف طليعة املجاهدين ضمن مجموعة الغوص التي . املقدمة

 والسيطرة عىل مواقعه برسعة مباغتته العدو و كا من إرب فتمكنت بالرضبة األوىلقامت
ابوعيل الخنجري  همعاملف يف يديه وأيدي املجاهدين ووقع قسم من العدو قياسية

عندما هاجمهم العدو الستعادة و . معاملة نابعة من إميانه العميق وأخالقه اإلسالمية
كمينا نصب للعدو فقد ، الهجوم املضادذلك موقفا مشهودا يف صد أيضا كان له ، مواقعه



 ______________ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة_____ ١٦٠___

إطالق النار حتى يكون منعهم من و ، املجاهدين بني القصب والربديمن مجموعة  مع
وكان لهدوء ، وكان كام أراد فُقِتل من قُِتل وهرب من هرب، العدو يف مرمى نريانهم

  . الخنجري وثباته وسيطرته عىل املوقف سببا رئيسيا لذلك االنتصار
وكان يرى أن مكانه الطبيعي ، د يف سبيل هللاورغبة عارمة للجها، كان يحمل شوقا دامئا

 الذي منعه من وهذا هو السبب، يف مقدمة إخوته يف كل مهمة صعبة أو موقف خطر
، يكون يف الخطوط الخلفية ال حتى،  وحدة الهندسة العسكريةأن يعمل كسائق شفل يف

ه من الهور حيث تجده يف الفرتة التي تعود فيها رسيت، يُعري للراحة أهمية ال ولذا كان
السرتاحة يتوجه إىل وحدة الهندسة العسكرية يف اللواء ويأخذ الشفل ويقوم بانجاز ما ل

ففي الوقت الذي كان إخوته ، يكلف به من أعامل تطوعا منه وطلبا لألجر والثواب
 مقدما يةعواصف الرتابواليتمتعون بإجازاتهم كان هو يعمل تحت الشمس الالهبة 

  .  املخلص املتفاين يف رضا هللا سبحانه وتعاىلالنموذج الفذ للمجاهد
كان الخنجري ، بعد توجه القوات إىل شامل العراق استعدادا لعمليات حاج عمران

حصونهم يف ينتظر تلك العمليات بفارغ من الصرب وكله شوق ولهفة إىل منازلة األعداء 
 اسبّاق دوما  كام عرفكانم ١/٩/١٩٨٦ العمليات يومتبدأ عندما و ،  الجبالقمم عىل

اهتز ف، رجال أثبت من الجبالمع ويصعد الجبل ، ليك يكون يف مقدمة املجاهدين
  . الجبل تحت الرمي والقصف ولكن قلوب الرجال الصابرين املؤمنني مل تهتز أبدا

 وإخالئه إىل إلسعافه إليه املجاهدون فأىت، ح جرحا بليغا يف صدرهجر ثناء املعركة إ 
يشغلوا أنفسهم يف وال ، م أن يرتكوه ويتوجهوا إىل قتال أعدائهملكنه أقسم عليه، الخلف

ومل ميلك املجاهدون إزاء إرصاره الشديد إال أن ، هذه الساعات الحرجة من املعركة
  . فكان موقفه موقف إيثار وفداء وتضحية، يرتكوه ويكملوا معركتهم مع البعثيني

لحسني فوق مرتفعات الشهيد الصدر وتنتهي املعركة بالنرص املؤّزر وترفع رايات عيل وا
ولكنهم يجدون الجسد باردا ملقى عىل األرض ، ويرجع املجاهدون ليك يعالجوا جريحهم

وتنتهي بذلك حياة أيب عيل الخنجري الزاخرة بالجهاد ، بركة من الدماء تحيطه
دأ والصرب والوفاء والبذل والعطاء والعمل املتواصل يف سبيل هللا تعاىل لتب، والتضحية

  . حياة السعادة مع الشهداء يف مقعد صدق عند مليك مقتدر
  سالم عليك أبا عيل يوم ولدت ويوم جاهدت واستشهدت ويوم تبعث حيا
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  ـــــــــــــــ ــــان املوسويإميأبو ــ ـــــــــــ٦٨ ـــــــ

ترىب يف كنف ، م١٩٦٠عاممن مواليد مدينة الكوفة 
سبها إىل الدوحة املحمدية والشجرة أرسة يرجع ن

ربته عىل اإلميان والتقوى واألخالق ، العلوية الطاهرة
 فنشأ منتهجا نهج أهل بيت العصمة، الفاضلة

    . الطهارة مقتديا بهمو 
ثم واصل دراسته الجامعية ، مل دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية يف مدينتهأڪ

  . حصل عىل شهادة ليسانس يف اإلدارة واالقتصادف، يف كليه اإلدارة واالقتصاد
وكان ميارس شتى النشاطات ، كان ومنذ نعومة أظفاره ملتزما باإلسالم عقيدة ونظاما

، استثمرها يف توعية وهداية الناس إىل اإلسالم، وله عالقات اجتامعية متميزة، الجهادية
 أرس الشهداء ويقدم لهم كان يفكر يف. وتأليبهم ضد النظام البعثي وأفكاره الهدامة
كام كانت لديه خطط يف إعداد وتهيئة ، املساعدات املالية بعد جمعها من املؤمنني

  . رضب مؤسسات النظام القمعيةل باملتفجراتملجاهدين  اتزويدو 
ونقل ، وحريصا عىل سامع أخبارها ومتابعة أحداثها، كان شديد التعلق بالثورة اإلسالمية

  . رسِّة إىل املؤمننياألخبار املفرحة واملُ 
 تحمل املشاق ويعلّمها،  جهادية أرسته الكبرية ويحرص عىل تربيتها تربيةكان يرعى

قبل النظام من  همملطلوبني منوخصوصا ا، ويقدم العون واملساعدة للمؤمنني، واملحن
رغم مواجهته املخاطر حيث ،  للهجرة إىل الجمهورية اإلسالميةاطريقويهيئ لهم ، الجائر

  .  للنظامانت عقوبة اإلعدام جزاء َمْن يتسرت أو يؤوي أو يساعد مطلوبكا
فكان قليال ما يغضب حتى مع َمن أساء ، ُعرف بهمته العالية وتحليه بالصرب والتحمل

 مضحياو ،  يف عملهوجّديا،  يبذل كل ما بوسعه يف قضاء حوائج إخوانهاكان سخي، إليه
  . بوقته من أجل خدمة املؤمنني

، ضيَّق عليه النظام البعثي الجائر أصبحت قابليته عىل التحرك الجهادي صعبةبعد أن 
فكانت هجرته عرب املثلث الرتيك السوري العراقي إىل املثلث ، فقّرر الهجرة إىل إيران
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الجبال بني  صعودا ونزوال، خالل أربعني يوما مشيا عىل األقدام، الرتيك اإليراين العراقي
  . م٢٣/٩/١٩٨٢تاريخوصل إىل إيران بشاقة الرحلة ال تلك وبعد، والوديانالوعرة 

وبعد إكامل التدريب كلفت تلك ، م٢٠/٢/١٩٨٣تاريخالتحق بالدورة األوىل لقوات بدر ب
وبعدها شارك يف  يف هور الحويزة ومن ثم عىل أطراف مدينة البرصة اتواجبالدورة ب

ض تعّر ، لعملياتعد تلك اإليه ب الواجب املوكل ه إنجاز وأثناء،  عمرانعمليات حاج
 اىل جنان الفردوس حلقا معاليهو والشهيد طارق املياحي  استشهد عىل أثرهحادث ل

  . م٥/٩/١٩٨٦بتاريخ
 ق. ه ١٤٠٦/ذي الحجة/٢٩تاريخوذلك ب، وسام الشهادة وهو يؤدي واجبهنال وأخريا 

لشهداء وانتقل إىل جوار ربه حيث النبيّني والصديقني وا، م٤/٩/١٩٨٦يوماملصادف ل
  . وحسن أولئك رفيقا

  وم استشهد ويوم يبعث حيايسالم عليه يوم ولد و

  
 العمليات  إحدى لخوض املجاهدين استعدادات ضمن املوسوي إميان أبو الشهيد

  الحويزة هور يف الجهادية
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   ــــــــــــــــــجعفر املياحيأبو ـــــــــــ ـ٦٩ــــــــ

 — قضاء القرنة — محافظة البرصةمن مواليد 
  . م١٩٥٩عام منطقة السويب

وأما املتوسطة ، تهاالبتدائية يف ناحي تهمل دراسأڪ
 بعد انتقال أرسته  البرصة يفالجمهورية ففي حي

    . إليها
قرانه أ صدقائه و أ رف بأخالقه الحسنة بني كام عُ ،  بحبه لوالدية وطاعته لهامطارقرف عُ 

خرى التي كان يرتدد ن األ اڪم األ  يفمأ م يف املسجد أ سواء يف املدرسة ، تهمنذ طفول
 الوقوف بوجهه عىل ءصدقاأ ظفاره ويحث أ سالميا منذ نعومة إ إذ كان يحمل هام ، عليها

  . العفالقة املجرمني
 وعندما، لزاميةخدمة العسكرية اإلق إىل اليمل سن الثامنة عرش من عمره سأڪعندما 

رفض تلك الحرب ، م١٩٨٠عامشن النظام البعثي حربه الظاملة عىل الجمهورية اإلسالمية 
  عن طريق إيران إىلفهاجر، )ال أشارك يف حرب يرفع لواءها صدام املجرم (وكان يقول

 من هور بستان اإليرانية الواقعة عىل الجانب الرشقي منطقة أهوار الجنوب ليصل إىل
  . الحويزة
ليواصل درب ،  املهجرأرضوىل من وصوله إىل يام األ  طارق بركب املجاهدين يف األ التحق

  خصوصا الشهيد الحاجرب منه سناڪ إخوته األمع منذ شبابه اختطهالجهاد الذي 
  . )٥٥(حمد املياحيأ أبو 

 بكتامن فتميّز، برزها وحدات االستطالع العميقأ عمل يف عدة تشكيالت جهادية كان 
، وية يف سبيل املبادئ الحقةح تضا يحمل روحوكانل الصعاب الرس والصرب عىل تحمّ 

، هو االتصال مع املجاميع العاملة يف داخل العراق وكان الهدف من ذلك العمل
                                              

  .٢٦٩ترجمته يف صفحة  )٥٥ 
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  . وتزويدها بالسالح واإلمكانات األخرى إلدامة عملها ضد النظام البعثي
 جهادية عىل مشارف مدينة لية منها عملياتاشرتك مع املجاهدين يف عدة عمليات بطو 

 كربالء كان آخرها معركةو ، حويزةالقدس وعاشوراء يف أهوار الكذلك معارك و ، القرنة
ض تعّر ، لعملياتإليه بعد تلك ا الواجب املوكل ه إنجاز وأثناء. الثانية يف حاج عمران

هام إىل جنان تحلق روحيلهو والشهيد أبو إميان املوسوي  استشهد عىل أثرهحادث ل
  . م٥/٩/١٩٨٦ بتاريخالفردوس

يام شتاء أ حد أ سافرت معه يف () ٥٦(ثري الساملأ أبو  املجاهدخاطرة عن الشهيد ذكرها 
حيث معسكر املجاهدين ، هكرمانشامن مدينة قم املقدسة إىل مدينة ، م١٩٨٥عام

ان يجلس وك، كنا نجلس يف املقاعد الخلفية للسيارة، طراف تلك املدينةأ  يف نيالعراقي
زعج فا،  بالكالمإليه أساءواوبالقرب منه شباب ، فغاين الجنسيةأ خلفنا رجل كبري السن 

يت املغرب صال داء وعندما توقفت السيارة أل ، ودخل يف شجار معهم، طارق كثرياذلك 
 من صاحب املطعم طلبُت ،  دخلنا املطعم لتناول وجبة العشاءوبعد أدائها، والعشاء

بني الناس  عن يشءحث تبستقر وعيناه غري م اولكني الحظت طارق طعام لنفرين تهيئة
 لحظاتبعد و ، فغاينبحث عن الشيخ األ أ جاب أ لته فأ سف، الذين ازدحموا داخل املطعم

ومل ،  وطلب تهيئة طعام له أيضا وأجلسه جوارههخذ بيدأ و أرسع ف ضالتهعرث عىل 
  . سويةعشائنا  ناتناولثم   الشيخء عشاأحرضوا يتناول عشاءه وانتظر حتى

وكم ، شاهد تلك النفس الكرمية والروح العاليةأ هذه خاطرة بقيت عالقة يف ذهني وأنا 
فكان نعم ، ات عديدةولقد صحبته يف السفر مّر ، كان مهذبا يف كالمه مريحا يف صحبته

  . )الصاحب ونعم الجليس
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حياال

                                              
 .عبد الحافظ عزيز فاضل )٥٦ 
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   ــــــــــــــــــجابر الربيعيأبو ــــ ــــــــــ٧٠ــــــــ

 إنك تعلم بان اإلسالم عزيز وعليناوالدي العزيز 
والدي الدفاع عنه واملحافظة عليه ولو كلف ذلك يا

  . أنفسنا وكل ما منلك يف هذه الحياة الفانية
طواته هكذا يبدأ الشهيد ناظم وصيته وهو يضع خ

عىل طريق الجهاد الالحب ليلج ذلك الباب الذي 
  . فتحه هللا لخاصة أوليائه

  

 بوالئها ألهل تعرف، يف أرسة كرمية، م١٩٥٦عاماملعقل  — ولد يف مدينة البرصة الفيحاء
فانعكس ذلك وبشكل جيل عىل أخالقه وسجاياه والتزامه الديني ، السالم ليهمع البيت
 شامل لسكن يف منطقة املاجدية وهي من توابع ناحية الهارثة ل أرستهانتقلت. املبكر

  . مدينة البرصة
قدمت تلك األرسة عدة قرابني يف سبيل هللا بسبب رفضها أهواء السلطة البعثية 

  . الشعبالغاشمة املتسلطة عىل رقاب 
ح من الخدمة ، م١٩٧٥سيق للخدمة اإللزامية سنة  كام سيق باقي الشباب العراقي وُرسّ

وبعد ستة أشهر ُدعي لخدمة االحتياط عندما شن صدام املجرم حربه ، م١٩٧٩ سنة
وكان كارها للحرب مجربا عليها يتحني الفرص للخالص ، الظاملة ضد الجمهورية اإلسالمية

 بعد أن سلم نفسه إىل أنجاه هللا بلطفه من تلك املحرقةفوتحققت له تلك األمنية 
 مرحلة جديدة من الجد واالجتهاد بدألي، م٢٧/٩/١٩٨١ يومقوات الجمهورية اإلسالمية

  . يف معسكرات األرسومقارعة البعثيني ، وإعداد النفس وتربيتها
، فوج جعفر الطيار —  لواء حمزةم كمقاتل يف٢٠/١٢/١٩٨٦تاريخببقوات بدر التحق 

وُعرف بني املجاهدين بإخالصه وتفانيه يف عمله وبطيبته وحسن خلقه وتواضعه فملك 
  . ل من عرفه وأحاط بهقلوب ك

كام قام مع بقية يف عمليات جهادية عىل مشارف مدينة البرصة  فوجهاشرتك مع 
نال عىل أثرها أصيب بعدها بشظايا قذيفة مدفع  للعدو،صد أربع هجامت املجاهدين ب
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  . م٢٠/١/١٩٨٧ورجعت روحه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية يوم، الشهادة الرفيعوسام 
والدي الدفاع عنه  ياالدي العزيز إنك تعلم بأن اإلسالم عزيز وعليناو  (ومن وصيته

واملحافظة عليه ولو كلف ذلك أنفسنا وكل ما منلك يف هذه الحياة وكانت أمنيتي أن 
أشارك للدفاع عن اإلسالم وألخذ الثأر لدماء الشهداء من أبناء شعبنا املظلوم وتحرير 

 الذي منَّ عيلَّ رشف املشاركة يف حمد هللوطننا الجريح ارض العتبات املقدسة فال
قيني الرشفاء أبناء اجبهات الحق ضد الباطل مع إخويت وأحبايئ من املجاهدين العر 

  . )شعبي املظلوم
   عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يبعث حياسالم

  
  إحدى مسريات مجاهدين لواء حمزة أثناء التدريب
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   ـــــــــــــــــلكشاهيحسن مأبو ــ ــــــــــ٧١ــــــ

 حتى كاوعاش هن، م١٩٥٩عاميف مدينة خانقني ولد 
، ومل يستطع إكامل باقي املراحل، مل اإلعداديةأڪ

 وتهيئة العيش ته إلعالة أرس مع أخيهللعمل  إذ توجه
 إىل مدينة بغداد بعد مع أرستهانتقل . الكريم لها

    . كاهنوفاة والده واستقروا 
حيث كان والده يذكر لهم فضائل أهل ، ؤمنةاملرسة تلك األ نشأ وترعرع وسط 

، تعاليم دينهمويعلمهم ، السالم ليهع وخصوصا فضائل أمري املؤمنني السالم ليهمع البيت
 كان إمام املسجد إذ، سجد القريب من بيتهاملوعندما أصبح يافعا كان يذهب إىل 

ولوعيه املبكر عرف أن النظام ، فهم بفضائل أهل البيتيحّدثهم عن اإلسالم ويعّر 
  . يريد الخري للعراق وأهله ال املتسلط عىل العراق هو نظام جرمية

 خصوصا بعد نشوب ـــــنتيجة إلدراكه وفهمه لواقع األمور ومجرياتها يف العراق 
. كردستان عن طريق  مع أخيه الهجرةقررالحرب الظاملة التي أشعلها صدام املجرم ـــــ 

 سنة يف معسكر الالجئني يف مدينة كرج الواقعة غرب مدينة وبعد وصوله إيران بقي
ل العديد من املرسحيات التي تتحدث فقد مثّ ، قةونتيجة ملواهبه وطاقاته الخال ، طهران

، واشرتك يف إنتاج عدة أناشيد هناك، عن الواقع املأساوي الذي مير به الشعب العراقي
نُرش الكثري منها يف ، رسم العديد من القصص املصورة لألطفال، اما ماهرانه كان رسّ أ كام 

وكانت تلك الرسوم تحيك قصة مجاهد ، ومجلة أمانج باللغة الكردية) ٥٧(مجلة الهدى
وأن مجلة الهدى عرضت عليه ، مسلم يدافع عن دينه ووطنه ضد موجة التتار الرشسة

إال أنه فّضل البندقية  ،طريق مواهبه تلك اإلسالم عن بإمكانه خدمةوكان ، العمل معها
وكان حبه ، وفّضل لون الشهادة األحمر القاين عىل أي لون آخر يف الحياة، عىل الريشة 

                                              
وهي مجلة هادفة تعنى بشؤون األطفال تصدر باللغة العربية يرشف عليها مجموعة من  )٥٧ 

 . املقدسةالعراقيني املقيمني يف مدينة قم
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وكل  رسه قدس والوفاء لدماء الشهيد الصدر السالم عليه للسري يف طريق سيده الحسني
  .الشهداء يف العراق أكرث من حبه لِلَوحاته ورسومه الصادقة

وبعد إكامله دورة تدريبية نسب ، م٢٤/٩/١٩٨٥تاريخق باملجاهدين يف قوات بدر بالتح
  . الثالثالفواج  عىل

متيل ، وكان ذا فطرة سليمة، ومرحه وطيبة قلبه، ُعرف بني املجاهدين بهدوء طبعه
كان قلبه مملوء حبا لإلمام . النفوس إليه وتهفوا لشدة تواضعه وخلقه الرفيع

كان يقيض أغلب كام ، هجه الثوري يف محاربة االستكبار العامليمن و رسه دسق الخميني
أوقاته مع الرسم ومطالعة الكتب والقصص التي تحمل معاين البطولة واإلخالص حول 

  . رث راتبه يف رشاء الكتب وأدوات الرسمأڪينفق و، رجاالت اإلسالم
 بعد آخر سلّم ويرتقي يوما، حسن يف سوح الجهاد يصقل نفسه وروحهأبو مرّت األيام و 

ومل يكن سعيه وهمه سوى الوصول إىل ، السمو والكامل يف تخليص النفس من الشوائب
  . أعىل مراحل الحب والعشق اإللهي والتمني والرجاء للفوز بالشهادة

، عامر الناصحأيب خرب إخوته املجاهدين أنه شاهد يف منامه الشهيد فأ جاء ذات يوم 
 أحدثتلكنها ، الرصاصة صدره دون أن يحس باألمل تخرتقفا، وهو يطلق النار عليه

  . وفُرست الرؤيا بأنها الشهادة، لون أبيض ناصعفجوة مليئة ب
شارك مع أخيه يف العمليات التي دارت رحاها عىل مشارف مدينة البرصة وعىل جزيرة 

ففي تلك الساعات التي كانت بحق ساعات امتحان عصيب لصرب املجاهدين ، الصالحية
 عن موقعه اجعفمنهم من لقي هللا ومل يرت ، اجتازوا هذا االمتحان بأفضل وجه، موإميانه

حيث كانت أرض ،  بقى يلّقن البعثيني دروسا يف البطولة والفداءومنهم من، قيد أمنلة
كان محمود يتقدم لريسم . ومل تهتز قلوب املجاهدين، املعركة تهتز من هول القتال

ا هذه املرة بدمه الزيك املهراق ويلّونها بريشة إخالصه يرسمه، اللوحة األخرية من حياته
وعندما ينفد عتاده يبدأ برمي ، يصب املوت الزؤام عىل أعداء هللا، وشجاعته وثباته
وينحني عليه ،  ملقى عىل األرضأحد الجرحىوأثناء تقدمه مير عىل ، القنابل اليدوية

عرف أن هذا الجريح يريا عندما ومل يتأثر كث، ميسح الدم والرتاب عنه ويُضّمد جراحه
كام شاركه اللنب الطاهر الذي رضعاه ، الذي شاركه الهجرة والجهاد، أخوه ابن أمه وأبيه

  . من صدر أُمهام الحرة الكرمية
محمود  ياكان يقول اتركني، ويتكلم األخ الجريح بصعوبة وتتعرث الكلامت عىل لسانه

ومل يرتدد محمود لحظة ، لهم فرصة أبداترتك  وال واذهب إىل األمام وقاتل البعثيني
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رث تضحية األخ أڪأحد يعرف اإلجابة عمن يكون وال. واحدة فودّع أخاه الوداع األخري
أم األخ اآلخر ، زف من كل جسده؟يرفض العون واملساعدة والدماء تنالجريح الذي 

 ت ثابتةوهو بأمس الحاجة إليه ومىض إىل الشهادة بخطوا، الذي مل يبق مالزما ألخيه؟
، ومل مير وقت طويل حتى تأيت اللحظة األخرية من حياته، تهزها العواطف واآلالمال 

فكان ، م٢٠/١/١٩٨٧يومويسقط عىل األرض مضمخا بدمه بعد أن متزق صدره بالرصاص 
  . حقا من الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

  زقونسالم عليه وعىل أخيه وعىل جميع الشهداء وهم أحياء عند ربهم ير 

  
  مجاهدوا بدر يف أحد املعسكرات الجهادية
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   ـــــــــــــــــــــــــصادق الغنامأبو ــــــــــ ٧٢ــــــــ

 حي الجمهوري — محافظة الديوانيةولد يف 
فتح عينيه لريى الدنيا من خالل مجتمع ، م١٩٥٦عام

أ يف أرسة نشو ، الفطرة السليمة والطيبة والكرم والوفاء
وسط عالقات ، وآله عليه هللا ىلص يرجع نسبها إىل رسول هللا

    …اجتامعية متينة مفعمة بالحب والحنان والعطف
،  حبا وحنانا وعطفا ألهله وشعبهؤهملفكان ، عاش وكرب يف أجواء محافظة الديوانية

 )ربأڪهللا . …ربأڪهللا (ردد فيقون عىل صدى صوته الذي كان يوكان أهل منطقته ي
  .  الحكيممسجد — الجمهوريالحي من مئذنة 

مل كلية أڪفاجتاز كل املراحل الدراسية بتفوق حتى ، عاش جادا رغم العوز والفاقة
انتمى إىل حزب البعث . م١٩٧٨عام ليتخرج مهندسا زراعيا  يف جامعة بغدادالزراعة

ا ميت للدين م املحارب لكل مه ومنهج البعثينيلكنه رسعان ما قرأ املستقبل وعرف
 الرقابة الشديدة لهذا كان تحت. بصلة فسعى للخالص من حبال ذلك الحزب املشؤوم

ولكنه مل يعر لألمر أي ،  مقر عمله جهاز األمن البعثي الظامل حتى يفها عليهالتي فرض
  الذين لفقوابوشاية من الذين يعملون معهجهاز األمن قبل وقد استدعي من ، اهتامم

  . هللا نّجاه منهملكن ، ضده التهم
الدراسية  ولشهادته سيق مكرها إىل الحرب الظاملة التي فرضها صدام املقبور عىل إيران

لكنها كانت فرصته املواتية للخالص من تلك املحرقة التي ، منح رتبة مالزم أول احتياط
  مّن هللا عليه بالخالص بعد أن وقع يف أرسإذ،  يهدف منها النظام إال خدمة أسيادهمل

  . يف إحدى العملياتالجمهورية اإلسالمية قوات 
 يف بدأ مرحلة جديدة، اإلعداد النفيس والثقايف والفكري يف معسكر األرسىمن وبفضل 

 لهم حقانية الجمهورية اإلسالمية وعدالة حربها ودروس لألرسى ليوضح إلقاء محارضات
قشة وقوته يف املحاورة وبسبب قدرته عىل املنا، الدفاعية ضد النظام البعثي املعتدي

والشبهات التي يسوقها األعداء حول اإلسالم ، استطاع أن يفند الكثري من اآلراء املغرضة
وكان لنشاطه دور مهم يف توعية اآلخرين وقد تحمل ، وقضايا الحرب والثورة اإلسالمية
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  . نيالبعثيكيد بعض األرسى من أجل ذلك 
وذلك ضمن ، م١٠/٧/١٩٨٦بتاريخبدر  ن قوات م هللا لاللتحاق بإخوته املجاهدينهوفق

توىل إمرة ف، اء الحق والدفاع عن بيضة اإلسالمالذين لبوا ند، الوجبة األوىل من املقاتلني
  . فصيل مقاومة الدروع

مع املجاهدين ضد العفالقة  معركة خاضها اشرتك يف عمليات حاج عمران وهي أول
  . لتدبرياملعتدين وقد ُعرف بالشجاعة والذكاء وحسن ا

وكان مثال للمؤمن امللتزم الذي يسعى ،  فأحبه املجاهدونبتواضعهصادق أبو عرف 
وكان كثري التحرك يف الوسط االجتامعي ، لتقوية أوارص املحبة والصداقة مع اآلخرين

مداوما عىل املستحبات وخاصة صالة الليل والحضور يف ،  يف مخالطة الناسوكان ذكيا
وكان . ن التي يُقرأ فيها دعاء كميل والتوسل ودعاء الندبةاڪاملجالس الحسينية واألم

  . ةجديو حريصا عىل أداء واجبه بدقة 
حيث ، مدينة البرصة يف منطقة الصالحية عىل أطراف خريةالقتالية األ  ته مشاركتكان

عىل أثر ، م٢٠/١/١٩٨٧التحق بالرفيق األعىل صبيحة اليوم األول من العمليات بتاريخ
وهو أول ، ذلك الوضوء وضوء الشهادة ثناء الوضوء لصالة الفجر فكانأ  مدفع قذيفة

 الصدق التيكلامت بذلك سطر و ،  يف تلك املعركةجعفر الطيار شهيد يسقط من فوج
وهذا نجل ، ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيام ياأمل نقل يف الزيارة: طاملا رددها

  . ؟فلم االنتظار — عليه تعاىل هللا رضواناإلمام الخميني  — السالم ليهع الحسني
إخويت إين عندما سلكت هذا الطريق ليس إال ملرضاة  ياتذكروا( تعاىل هللا رحمهومن وصيته 

ثم تحقيق اإلسالم ورشيعة هللا عىل أرض العتبات املقدسة حتى يعم ، هللا سبحانه وتعاىل
ا منذ زمن بعيد ولتطمنئ وليك ترجع البسمة إىل الشفاه التي فارقته، اإلسالم املعمورة

م إال مبا أستطيع من  لقد سلكت هذا الدرب وكيل ثقة وقناعة بأنني مل أق…النفوس
تجاه اإلسالم الذي ميثل حرمتي وكرامتي التي سلبني إياها الطغاة بل وأنا تكليف رشعي 

  …دائم الشكر هلل عز وجل للهداية التي منَّ بها عيل للسري عىل نهج األولياء
وأقاتل أعداء دينك واستشهد ، ون مخلصا فيام أقولأڪو ، ني ألن أفعل ما أقولريب وفق

وعىل الطريق الذي سقط فيه ، عىل الطريق الذي استشهد عليه أنبياؤك وأولياؤك
  . )…مرضجا بدمه السالم عليه الحسني

  صادق يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك 
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  ـــــــــــ ـــــــــعقيل الخياطأبو ـــ ــــــــــــ٧٣ـــــــــ

 قضاء طوزخورماتو التابع ملحافظة صالح الدين ولد يف
ذلك القضاء الذي صبَّ النظام العفلقي ، م١٩٥٣عام

رسحا ألنواع اإلرهاب فكان م، الفايش جام غضبه عليه
 والقمع الذي مارسه ضد قطاعات واسعة من أبنائه

    . الرتكامن
ولذا ، وغريهمُعرف طوزخورماتو بكونه مركزا لتجمع املعارضني للنظام من اإلسالميني 

  . عاىن الكثري من الويالت واآلالم وقاىس الكثري من الهموم
  .  املعيشيةهلظروف املتوسطة املڪمل يستطع إو ، مل دراسته االبتدائية فيهاأڪ

فكان له نشاط فّعال يف تخليص ،  رفضه القاطع للسلطة ونظامها الجائرهُعرف عن
يألوا جهدا يف تقديم املساعدة والعون لكل من  ال فهو، املطاردين والهاربني من النظام

  . يعمل ضد النظام العفلقي يف العراق
فشن النظام ، ايد اإلرهاب البعثي يف العراقتز ، مع بزوغ شمس الثورة اإلسالمية يف إيران

فكانت حصة طوزخورماتو حصة ، املجرم حملة مسعورة واسعة ضد املؤمنني واملعارضني
فأخذ يفكر ، املالحقة و املراقبةوكان شهيدنا أحد أهداف زبانية البعث يف ، األسد منها

أخته والعديد بعد أن أعدم النظام ابن  يطاق ال أصبح الوضع الذي ذلكبالخالص من 
ل من أجل ذلك الكثري من املصاعب يف رحلة ، فتوجه تلقاء إيران، من أصدقائه وتحمَّ

بال بعد أن ترك أهله ، وليجد فيها ضالته املنشودة، م١٩/٧/١٩٨٢تاريخشاقة ليصل إليها ب
  . إال هللا نارص وال عنيم

ن من قوات ملتحقا بإخوانه املجاهدي،  توجه إىل سوح الجهادإيران،وفور وصوله 
  .ليشاركهم يف كل العمليات التي خاضوها ضد البعثيني ، الشهيد الصدر

القدس  عمليتي مشاركا يف تحرير جزيرة الرتابة و، م٢/٥/١٩٨٤تاريخالتحق بقوات بدر ب
  .  يف هور الحويزةاللتني نفذهام املجاهدونوعاشوراء 

، عدة جراح ولعدة مراتتوشم جسمه ب،  عمليات حاج عمرانأثناء العراق كردستانويف 
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  .  عزما وتصميام عىل مواصلة طريق الجهاد حتى النََّفس األخريمل تزده إال
 ويكرسها لخدمة يضيّع لحظة من حياته إال ال كان يحرص عىل أن، يف ميادين القتال

  . النظاموأشد ما كان يحرص عليه االشرتاك يف كل عملية جهادية ضد، الجهاد واملجاهدين
كان يعمل عىل تربيتها مستمدا ذلك من اإلخالص هلل تعاىل والتمسك ، فسهويف ميدان ن

فكان من الثابت يف برنامجه اليومي زيارة عاشوراء لإلمام ، السالم عليهم بوالية أهل البيت
فيعيش معهم بوجدانه ،  الشهداءمراقدكان مواظبا عىل زيارة كام ، السالم ليهع الحسني

  . الطريقوروحه ويعاهدهم عىل مواصلة 
، إىل أرضهم قوات بدر مجاهدواويدخل ، وتبدأ العمليات عىل مشارف مدينة البرصة

ويقدموا القرابني كام قّدموها عىل ُرىب حاج عمران من أجل إعالء ، فوق ثرى البرصة
إنهزم العدو فأخذت مدفعيته ،  عنيفكاوبعد إشتب. وجهاد أعدائه، كلمة هللا ورفع رايته

مرضّجا سقط عىل أثرها ، بشظايا يف رأسهعقيل أبو فأصيب  تبقصف ساحة العمليا
فكان حقا من الذين صدقوا ، م٢٠/١/١٩٨٧يومبدمه الطاهر لينال وسام الشهادة الرفيع 

النبيني مع ، ليلتحق مبوكب النور والرشف والعزة والكرامة، ما عاهدوا هللا عليه
  . الصّديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقاو 

  الم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حياس 

  
 ١٩٨٥ هورالحويزة —٣أبوعقيل الخياط)٢أبوجعفرالكاظمي)١الشهداءأبوكميل الدجييل
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   ـــــــــــــــــــــــعامد النارصيأبو ــــــــــ ٧٤ــــــ
مل أڪوفيها ، ارصيةيف مدينة الن، م١٩٦٠عامولد 

لتوجه وكان ل، دراسته االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية
ُعرفت   حيثرب األثر عىل سلوكهأڪالديني ألرسته 

مة اڪتلك األرسة مبوقفها املناهض للسلطة الح
رب كان ڪاألفأخوه ، وبجهادها املستمر ضدها، كاآنذ

حزب الدعوة اإلسالمية يف من األعضاء الناشطني يف 
وتعرض للسجن والتعذيب عىل ، ة النارصيةمحافظ

أيدي أزالم النظام الصدامي يف سبعينيات القرن 
ثم استطاع الخالص منهم يف املرة الثانية ، املايض

 حياة وكان له الدور الكبري يف، وخرج إىل الكويت رسا
  …أيب عامد وسلوكه اإلمياين

  

  

قام بعملية استشهادية يف إذ  كان شعلة إميانية وقّادةمصطفى ف األصغر وهأخوأما 
نفذها بعد مرور أربعني يوما عىل استشهاد ، محافظة النارصية هزَّت عروش البعثيني

فال . ابن عمته الذي نّفذ هو اآلخر عملية استشهادية عىل أحد مقرّات العفالقة
الذي ،  تلك الروح السامية والعشق املتميز إلسالمهرشيف أن تكون للشهيد يستغرب
  . هاية املطاف أن يتقلد وسام الشهادة الرفيع نقاده يف
 الخالص من أزالم السلطة واللجوء إىل الجمهورية اإلسالمية رشيفاستطاع ، وكأخيه

  . ومبساعدة أحد العاملني من أبناء املنطقة، سالكا طريق كردستان العراق
، ألهوازالشهيد الصدر الواقع جنوب رشق مدينة اقوات التحق باملجاهدين يف معسكر 

كام ، فكان فيها شابا مجاهدا ذكيا متفانيا مطيعا لألوامر، ليدخل دورة تدريبية تأهيلية
فكان عىل أُهبة االستعداد لدخول ميادين ، أعطته أجواء املعسكر اإلميانية شحنة روحية

 املجاهدين املتواجدين عىل أطراف مدينة الكوت  فاشرتك معالرصاع بني الحق والباطل



 ___١٧٥______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

أبىل ، )٥٨(وخاض عدة عمليات جهادية مع مجموعة الشيخ سالم الظاملي ،م١٩٨٢عام
  . م٢١/٨/١٩٨٥ إىل كاواستمر هن، فيها بالء حسنا

 إىل آخر ايرتكه ال أقسم أنو ، م٢٤/٨/١٩٨٥تاريخقوات بدر بمع مل طريق الجهاد أڪ
ت عملياو ها يف هور الحويزة تيف عمليات عاشوراء التي نّفذمعها شارك فرمق من حياته 

  . حاج عمران يف كردستان العراق
، وكرثة دعائه وتهجده، هترش اوطيب مع، ُعرف بني إخوته املجاهدين بحسن خلقه

  . وتفانيه يف أداء الواجبات الجهادية التي يُكلف بها
من أمثال شيخ سالم الظاملي والحاج أيب زيك املنصوري ، عامد أعز إخوة الجهادأبو فقد 

أيام شعر فيها مبعنى اإلخوة الحقيقية ، د أيام حياتهوإخوة آخرين عاش معهم أسع
  . وحملوا السالح بوجه أعتى طغاة عرصه، إخوة الهدف املقدس الذي جمعهم

نال فيها ، قوات بدرعامد يف عملية جهادية عىل مشارف مدينة البرصة مع أبو اشرتك 
وأصحابه  المالس عليهملتحقا بركب الحسني . م٢٠/١/١٩٨٧تاريخوسام الشهادة الرفيع ب

  . امليامني
  ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياعامد يوم أبافسالم عليك 

  وسالم عىل أخيك مصطفى وعىل جميع الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون

                                              
 .٨٥هو الشهيد متكني خطّار الظاملي الذي مرت االشارة اليه يف صفحة  )٥٨ 
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   ــــــــــــــــــــمقداد الحسينيأبو ــــــــــ ٧٥ــــــ

ترعرع وسط . م١٩٦١عاممن مواليد مدينة العامرة 
فقد اعتنى به والده ، أرسة متدينة ربته تربية صالحة

مام ُجعل منه شابا ذكيا وشخصية ، عناية تامة
 يكون طيب ليكبع الحب والحنان فأشُ ، مهذبة

وُغّذي الرصاحة واإلميان فأصبح ، النفس رحب الصدر
  . صادقا مجدا صابرا يف الشدائد والصعاب

  

  
حيث كان والده يصحبه إىل املسجد ، يه دينه منذ نعومة أظفارهفنشأ ملتزما مبا ميليه عل

، وكان يتوسم به خريا ويقرأ عىل وجهه عالمات اإلميان، يف مواقيت الصالة وهو صغري
يفارق  ال فشبَّ مؤمنا متفانيا يف طاعة هللا،  والده يف طفولته ويف شبابهفكان كام أراده

،  فكان مجّودا للقرآن بصوته الرخيم الخاشعوقد أودع هللا يف قلبه حب القرآن، املسجد
  . )ربأڪهللا ( ولطاملا صدح بصوته الشجي من أعىل املآذن ملبيا، وكان مؤّذنا

يف املعهد ثم أنهى دراسته ، مل دراسته االبتدائية واإلعدادية يف مدينة العامرةأڪ
  . م١٩٨٠وتخرج سنة  — قسم البناء واإلنشاء — التكنولوجي يف البرصة

فقد كان حريصا عىل تعليم األطفال ، شاطه يف حقل الدعوة إىل هللا سبحانهف بنر عُ 
كام أنه كان كاتبا وله مقاالت يف مجال . والشباب التعاليم اإلسالمية وباألخص الصالة

  : التي كان يرددها بصوته العذبةهذه املقطوعمنها ،  شعريةقصائدالفكر والثقافة وله 
  ادـــوتنوَّروا شمس الصباح بال رق     وجّدوا باجتهاديا سائرين عىل الربا سريوا

  وإذا بعنف الرأي يرصخ يف شداد    ادـــم عــكو ظلــكم من ضعيف بات يش
  عند املناد ال والسيف عند الطعن    ادـــــــضعف العب ال الضعف ضعف الرأي

في رجب سنة ف، تعرّض لالعتقال عدة مرات من قبل جالوزة األمن يف العامرة
اّال أنهم عادوا  عنه واأفرجثم  تحت التعذيب يوما كامال أعتقلوه وأبقوه، ق. ه١٣٩٩

 والده حتجزوافا، فأخفى نفسه عنهم، يف النصف من شعبان من نفس السنةالعتقاله 
وعندما أرادوا ، أفرج عنهفبقي أسبوعني ثم ، مام اضطره إىل تسليم نفسه إليهمكرهينة 
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وعندما التقى بولده يف ، كفلهطلبوا منه أن يحرض ويوا بوالده و اتصل، أن يطلقوا رساحه
وماذا تعني هذه (سأل الضابط ، يوقع عليها األمن قّدمت ملحمد ورقة لضابطغرفة 

  …)تعني التعاون معنا(الضابط قال ف )الورقة؟
، تلك الورقةفرفض أن يوقّع ، تخفى عليه أساليبهم ونواياهم الخبيثة ال مقدادأبو ومثل 

اضطروا أخريا إىل إطالق لكنهم ،  يعيده إىل السجن مع أشد العقوباتفقرر الضابط أن
، فام مكث غري يوم أو يومني حتى أعادوا الكرّة عليه واعتقلوه للمرة الثالثة، رساحه

فبقي يف السجن مدة خمسة وأربعني يوما إىل أن أُعلن العفو العام من قبل الطاغية 
  . صدام عندما أصبح رئيسا للجمهورية

اعتقلوا ف، الطريقلكنه استطاع التخلص منهم يف ، الرابعة جاءوا إليه واعتقلوهملرة ايف 
  . هاربا إىل لبنانم ١٩٨١عامترك العراق من  ومتكن هو، أهله أربعة أشهر

شارك خاللها إخوته املجاهدين يف التصدي للعدوان اإلرسائييل سنة ، سنتنيبقي يف لبنان 
وفيها دخل ، م١٦/٨/١٩٨٣يومإلسالمية يف إيران  الجمهورية اثم هاجر اىل. م١٩٨٢

فكان مجدا يف  ليهمع سالمهو  هللا صلوات الحوزة العلمية يف قم ليقتبس من علوم آل محمد
وكان ينتهز أيام العطل ليشارك إخوانه املجاهدين يف سوح ، دروسه متميزا بني أقرانه

كانت حوزة العلمية حيث  أحد أساتذته يف الفكان طاقة يف كل يشء كام وصفه، الجهاد
، له مشاركات كثرية مع إخوانه املجاهدين يف هور الحويزة ويف عمليات حاج عمران

  . عرف فيها بشجاعته وتفانيه يف سبيل هللا
وعىل جزيرة ، ختم حياته املليئة بالعطاء والتضحية والفداء عىل مشارف مدينة البرصة

عد أن أبىل يف تلك العمليات بالء م ب٢٠/١/١٩٨٧تاريخحيث سقط شهيدا ب، الصالحية
عىل أثر قذيفة مزّقت جسده الرشيف ورجعت روحه الطاهرة إىل ربها راضية ، حسنا

  . يبىل ال بجنة الخلد وملك ليفوز، مرضية
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا
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   ــــــــــــــباقر األسديأبوــــــــــ ٧٦ــــــ

 قضاء الكحالء -من مواليد محافظة ميسان 
ترىب يف أحضان أرسة غذته ، م١٩٧٠عام

فشب  السالم ليهمع اإلسالم وحب أهل البيت
عىل معارف اإلسالم مرتشفا رحيق الوالية 

بح يف عمر الزهور أضحى فلام أص، العلوية
والده متخفيا تطارده عيون السلطة البغيضة 

فلم يجد بدا من الهجرة مع أرسته ، ليل نهار
    .  إثني عرش سنةكاالرحمن آنذ عبدوعمر

) ٥٩( قحطاناهحيث قّدمت أخ، يف والئها لإلسالم، ترىب عىل النهج الذي سارت عليه أرسته

  . لتضحية والعطاءومازالت عىل عهدها يف ا، شهيدا بعده
بعد أن سبقه إليها والده وأخوه ، م٢٦/١٠/١٩٨٥تاريخالتحق باملجاهدين يف قوات بدر ب

واملكان ، بيتهم الذي يجمعهمفكان الخندق ، ليكونوا يف فوج واحد، قحطان ربڪاأل
  . فكانت روح التضحية والشجاعة عنوانا يحملونه يف أرض املعركة، الذي يتسامرون فيه

وكانت أوىل مشاركاته يف الخطوط ،  فوج اإلمام موىس الكاظم يفبوه وأخوههو وأ كان 
  . حاج عمرانلعدم مشاركته يف عمليات وقد تأمل كثريا ، الدفاعية يف هور الحويزة

تعرفت عليه وهو فتى يافعا يف عمر  (رضا النجارأبو يقول عنه آمر رسيته املجاهد 
ميأل الفوج بهجة ونشاطا وإرصارا عىل ، الورود يتدفق شجاعة ونشاطا وحركة وحيوية

  املجاهدينكان يتدافع ويتسابق مع إخوانه (ويقول عنه والده. )مواصلة الطريق
قدوته وأسوته يف ، فال مكان للخوف يف قلبه، ) يف الكامئن والدوريات القتاليةكالالشرت 

   .السالم امليهع القاسم ذلك شبل الحسن

                                              
 .م٣/١٠/١٩٩٩بتاريخ وية واستشهد وبعد أن عاىن من مرارة الغازت الكيميا…  )٥٩ 
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،  التي خاضتها قوات بدر عىل مشارف مدينة البرصةشارك مع والده وشقيقه يف املعارك
 أما هو فقد، قحطان باألسلحة الكيمياوية شقيقه أصيبحيث ، أبلوا فيها بالء حسناو 

 األرض وبقي جسده الطاهر يف، م٢١/١/١٩٨٧ املعركة يومتلكاجتباه هللا شهيدا يف 
 مقربة الشهداء يف ليدفن يف، جاهدينمجموعة من املرفات عرث عىل رفاته و حتى الحرام 

  .  بعد سننيقم املقدسة
. عىل الفراش ال اللهم اجعلنا من املقتولني بالسيف (األسديأبوباقر ومن وصية الشهيد 

السالم عىل األب الحبيب إذا كان حارضا يف . السالم عىل أولياء هللا ورحمة هللا وبركاته
ينالها  ال إىل هذه الرحمة التيوإنك إن شاء هللا تسبقني ، ينساين بالدعاء ال استشهادي أن

  . )مي الحنونة أدعوا هللا أن يغفر لك ويرحمك ويرزقك حسن العاقبةأ ، إال ذو حظ عظيم
من سّخرت حياتك القصرية الحافلة بالعطاء والتضحية  يا،فسالم عليك أيها الفتى اليافع

  .وكتبت ذلك لألجيال بأحرف من نور، من أجل اإلسالم
  يوم استشهدت ويوم تبعث حياسالم عليك يوم ولدت و

  
  الحاج عدنان األسدي يتوسط ولديه الشهيدين عبد الرحمن وقحطان
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  ـــــ ـــــــحسني الجعفريأبو ــــ ـــــ٧٧ــــــ

حيث ، م١٩٦٧عاممن مواليد مدينة الحلة 
مل يف مدارسها املرحلة االبتدائية وعاش أڪ

من خاللها جرائم البعثيني بحق اإلسالميني 
    . واضطهادهم ألبناء الشعب العراقي املسلم

م ضمن حمالت التهجري الجامعية التي طالت املظلومني من ١٩٨٠ُهّجر مع أرسته عام
لتي تشّبع فيها بحب أهل ا،  املقام يف مدينة طهرانماستقر بهف، أبناء العراق

من خالل معارشته إلخوته املؤمنني والحضور الفعال يف الهيئات  السالم ليهمع البيت
وأصبح بعد فرتة وجيزة رغم صغر سنه من املنشدين لرزايا أهل البيت ، الحسينية

  . واملبلّغني بصدق ملدرستهم األصيلة، ومصائبهم السالم عليهم
مل تدريباته العسكرية الالزمة أڪو ، م٢٧/٢/١٩٨٤اريختحسني بقوات بدر بأبو التحق 

التي تخرج منها مقاتال أبيا مستعدا لتنفيذ شتى املهام ) ٦٠(ضمن الدورة السادسة
  . وأصعبها

) ٦١(الحسني عبديقول عنه الشهيد راجي، ُعرف بالخلق الرفيع واألدب الجم وسعة الصدر

كم من مشكلة ضاق بها ، ن مللويحف بنا دو ، يَكل وال كان أصغرنا كأب لنا يرعانا(
كانت تهون عندي عندما أشاهد فيها ابتسامته ، ن أطيق فيها ذرعاأڪصدري ومل 

 ه بالشهيد أيب حسني يقولئويف مقطع آخر وهو يصف أول لقا. )…املعهودة تلك
، امتطى جواد دمي، لكن كل الذي أعرفه أنه بطريقته الخاصة دخل عروقي بروحه…(

لُيرشِف عىل ،  عند البطنيكاليدخل قلبي ويختار له موقعا هن، وسار يف مسالك جسدي
قصة معرفتي . …يقودها ثم يحركها كيف يشاء، كل أحاسييس ومشاعري ويجذبها نحوه

، بل كيف كان طيفه ميأل أفكاري، أدري كيف تعرفت عليه والفمنذ أن رأيته، به طويلة
                                              

 .الثاميل وهي دورة الشهيد أيب حمزة )٦٠ 
 .هو الشهيد أبو منتظر النارصي صاحب كتاب الجرس وكتب أخرى يف أدب الجهاد )٦١ 
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حتى حطت ، أفارقه والقنييفار  ال  وأصبح…وخياله يخيم عيل، ريتاڪوذكراه تشغل ذ
،  حيث جوالت االستطالع يف ضفاف هور الحويزةكاوهن، )٦٢(رحالنا روضة شط الدوب

 وناديته حينام … كذلك األفراح…كنا نتشاطر الهموم، خصاف ومريبيأبو عند العدل و 
تعال لنأخذ ! عزيزي! حسني أبا ناديته، كان أحد اإلخوة ميسك الكامريا ليلتقط لنا صورا

،  ابتسم ابتسامته الطرية الهادئة املعروفة دامئا…نرشك بها أحدا وال نائيةصورة ث
 وهكذا بقيت أحتفظ )…إلهي لقد كنت أمتناها منذ زمن بعيديا (وهمس يف أذين فرحا

  )٦٣()…ريت وتصدرت أيضا صور األلبوماڪبالصورة يف قلبي ويف ذ

وحدة االستطالع وكذلك شارك بشكل فّعال يف ، شارك يف عمليات القدس وعاشوراء
وكان شاهدا عىل االنتصارات ، التابعة إىل لواء بدر يف عمليات حاج عمران الظافرة

حيث ، الرائعة التي حققها املجاهدون عىل مرتفعات الشهيد الصدر يف تلك املنطقة
  . كانت مهمته إيصال القوات إىل الخطوط األمامية

وجهه طبقة عىل  كل مرة كنت أشاهد عندما كان يعود يف( أثري الساملأبو يقول املجاهد 
فكنت أظن أن ذلك ، وقد شقت الدموع أخاديدها عىل خديه، من غبار وبارود الجبهة

ورسعان ما تبددت ، كان بكاء وحزنا لفقدانه أحبته الذين استشهدوا يف تلك العمليات
، بيل هللايبدوا أين قد أذنبت ذنبا فحيل بيني وبني الشهادة يف س (تلك الظنون عندما قال

وإال ما الذي يؤخرين وأنا أرى إخويت يتساقطون من حويل ويرحلون عني وأخرج من 
وشارك أخريا يف عمليات عىل مشارف مدينة البرصة  )…ن معهمأڪوكأين مل ساملا بينهم 

أسقطته أرضا ، حتى أصيب برأسه الرشيف بشظايا حاقدة وغادرة، وأبىل فيها بالء حسنا
وكان ذلك يف ، ونال بذلك أُمنيتة التي انتظرها طويال، بدمه الزيكساجدا لربه ومخّضبا 

  . م٢١/١/١٩٨٧ املصادفق. ه ١٤٠٧/ جامدي األول/٣٠يوم األربعاء 
  . بطهران بناء عىل وصيتهبهشت زهراء تم تشييعه بشكل َمهيب ودفن يف مقربة 

ذين مل يّوفقوا وال، الثبات الثبات عىل طريق الحسني (ومن وصيته إىل إخوته املجاهدين
أوصيكم بتوحيد الكلمة …والفرص متر مرَّ السحاب، فإنها فرصتهم، من قبل فليعجلوا

وترك الخالف واملنازعات التي تؤدي بنا ، والوقوف صفا مرصوصا أمام االستكبار العاملي
  . )… قائدا لنا- عليه تعاىل هللا رضوان أي اإلمام الخميني — نتّبع غري هذا ال وأن، إىل التفرقة

                                              
 .ممر مايئ كبري يف هور الحويزة )٦٢ 
 .تلك مقاطع من كتاب الجرس للشهيد راجي عبد الحسني )٦٣ 
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، وهنيئا لك السعادة وأنت يف مقعد صدق عند رب غفور، حسنيأبا يا فهنيئا لك الشهادة
، وهنيئا لك الخلود األبدي وأنت تعانق الحور والشهداء الذين رافقوك يف هذه الرحلة

  ، وكانوا أنساء دربك
، وستبقى خالدا يف قلوبهم حتى يوم التالق، وسيبقى صوتك يرن يف آذان رفاق دربك

فنم قرير العني ، طرق مسامعهمهاتك يف الدعاء والصالة والذكر يظل صدى أنّاتك وآ سي
 وال حول. . … عاملون وألمانتك حاملونكافإن إخوتك عىل النهج سائرون وبوصاي

  . قوة إال باهلل العيل العظيموال 
  وسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

  
  الشهداء فيها ريظه صورة عمران حاج عمليات قبل

  املهاجر ماجد أبو -٣ الفضيل إميان أبو -٢ الجعفري حسني أبو -١
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   ـــــــــــــــــــــــحميد الرساجأبو ــــــــــ ٧٨ــــــ

، م١٩٥٩عاممدينة الثورة  —  محافظة بغدادولد يف
نشأ وسط أرسة متواضعة مؤمنة غذته الفضيلة 

  . دةوالسجايا الحمي
بسبب بدراسته املتوسطة يستطع االستمرار  مل

    .  بها أرستهتالظروف املعيشية التي مر 
لعلمه بأن ذلك الجيش أصبح ، سيق للخدمة اإللزامية يف الجيش العراقي وكان كارها لها

أحيل من الخدمة العسكرية عدة مرات  فهرب، أداة لرضب اإلسالم ومحاربة الشعب
وكان خالل تلك الفرتة يتحني الفرص للخالص ، عسكرية تحقيقيةعىل أثرها إىل مجالس 

عن طريق الخطوط فرصة الخالص ىل أن تهيأت له إ، من ذلك الوضع الذي كان يؤرقه
  . م٥/١١/١٩٨١تاريخإىل الجمهورية اإلسالمية باألمامية للجبهة 

ائها يف واشرتك بعد انته، التحق بقوات بدر ضمن الدورة الثانية، م١٢/٤/١٩٨٣تاريخب
  . ويف واجبات أخرى يف تلك املنطقة، الواجب الجهادي األول عىل مشارف مدينة البرصة

التي نّفذها  يف هور الحويزة كان له حضوره الفّعال يف عمليات القدس وعاشوراء
شوراء وخصوصا عا، املناطق املحيط بها و املجاهدون وسيطروا فيها عىل بحرية أم النعاج

، وُجرح يف تلك العمليات جرحا بليغا،  الفوج الثالثرساياإلحدى حيث كان فيها آمرا 
  …املسؤوليةولكنه واصل القتال شعورا منه ب

وتفرَّد بخصال ، حميد واحدا من الرجال الذين صنعوا املالحم وسطّروا البطوالتأبو كان 
، حميدة ميزته كمفردة يف قاموس الشجاعة والفداء والتضحية والتفاين يف سبيل هللا

التي نّفذها املجاهدون يف هور ،  عىل لسان الذين عرفوه وصاحبوه يف العملياتهاتجد
األخرية كانت خامتة و ، جزيرة الصالحية و الحويزة وأم النعاج وعىل مشارف مدينة البرصة

  . صربه ومعاناته وآالمه يف هذه الدنيا الفانية
يذكر املجاهد غانم  ففعهعابئا برصاص العدو أو شظايا مدا وال  رأسهمل يشاهد ُمطأطأ

جاهدين نتصدى لقوة إثنني من املكنت معه يف زورق مع  (عامر فيقولأبو املياحي 
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ب منّا أن النطلق النار حتى يقرتبوا فطل،  تقرتب منامن البعثيني تقدر برسيتنيمهاجمة 
رب أڪة وصيحات هللا گوعندما حصل ذلك بدأ بإطالق النار من سالح الدوش، رثأڪ

ذلك ، فّر اآلخرون مذعورين و هم العديد منفأصبنا، الرميبدأنا بف نجرتهتخرج من ح
بقى محافظا عىل  و موقف بقي عالقا يف مخيّلتي وأنا أشاهد هذا البطل مل يعبأ بكرثتهم

  . فقد كان بحق فخرا للمجاهدين، سكينته و هدوءه
اعة من يقول َمْن كان بقربه من املجاهدين يف عمليات جزيرة الصالحية يف آخر سو

رأيت هالة من النور قد ، نظرت إليه فهالني ما رأيت(ره الرشيف وقد سقط جريحا عم
ر اڪوإذا به يرنو صوب العدو امل، وقد احمرَّ وجهه الرشيف غضبا وأسفا، زيّنت ُمحّياه
فأرشت عليه بيدي أن ، ثم انطلق نحوهم هادرا كاألسد الغضبان، )أنا لهم(وهو يرصخ 

ليس له يضاهى  ال فأدركت أن بطلنا، لكنه مل يعبأ بنريان القّناصني، استرت واخفض رأسك
ليُثْبت أن مجاهدي بدر لن ، فتقدم مزمجرا دون أن يسترت أو يتزحزح قيد أمنلة، كفؤ

وحانت لحظة اللقاء باملعشوق والحبيب ، ني واملنافقني من البعثينياڪترهبهم نريان األفّ 
مل يثنه ذلك من االستمرار والتقدم مع لكن و ، اجرحا بليغفجرح برأسه الرشيف ، املطلق

الذي ترك موقعه املتقدم ليلتجأ إىل الفاجر حتى هزموا العدو ، ثلة من البدريني األبطال
ف الدم حامال وواصل مهمته رغم نز ، وهو يجر أذيال الخيبة والخرسان، موقع آخر

جرح آمره الذي  الفوج واستمر يتحدى العدو ويقود، رمانتني يف يديه بعد أن نفد عتاده
وعرجت روحه إىل بارئها ، صادقا يف عهده مع هللا، حتى وقع مّرضجا بدمه، ومعاونه

وقبل أن يصافح وجهه الرتاب كان له لقاء رسمدي ، م٢١/١/١٩٨٧راضية مرضية بتاريخ
  . )مع الكواعب األتراب

ويجب ، رآنهيجب عىل كل مسلم أن يدافع عن دينه وإسالمه وق (هللا رحمهومن وصيته 
 وسالمي عىل جميع …عىل كل الشعوب اإلسالمية أن تتجه إىل اإلسالم الحقيقي

  . )…املجاهدين املرابطني يف خطوط القتال
  ،حميد يف الخالدينأباسالم عليك 

  وسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تُبعث حيا
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   ـــــــــــــــــــــــرميثم التاّم أبو ـــــــــــــــ ٧٩ــــــ

شاب مل يتجاوز السابعة ، م١٩٦٥عاممن مواليد بغداد 
هي ب، نحيف القوام، طَلِق املُحيَّا، عرشة من عمره

  …نقي القلب، طاهر الرسيرة، وسيم أريحي، الطلْعة
وأعتقل ، من أخواته اىل إيران وثالث سفر مع والده

    . يف العراق أخرى فبقني وثالث أخواتأما والدته ، أخيه
  …خرينآ  تفريق العوائل برتحيل بعضهم واضطهاد — هكذا حكم صدام العراق

، بفعل وحشية النظام وظلمه وتعسفه، كام أحس بحرارة املأساة التي تعرضت لها أرسته
ما إن المسها ، فقد كانت روحه أرضا خصبة نقية، أحس بنور الهدى يتغلغل يف أعامقه

فسارع للتطوع ضمن قوات ، وأورقت وأزهرت بنعمة اإلميان، حتى زهت جنباتها النور
وتعرض لإلصابة بفعل قذيفة ، للدفاع عن حياض اإلسالم العزيز، م٦/١٢/١٩٨٢يفبدر 
فدخل املستشفى ملدة زادت عىل ، رث من ثالثني شظيةأڪوشمت جسده الغض ب، هاون

  …عام
، لدماثة أخالقه،  نفوسهمفأحبته قلوبهم وهفت إليه، ميثم التاّمرأباَعرف املجاهدون 

رغم أنه كان يعيش أوائل ، وزهده يف الدنيا، وتواضعه، وسمو روحه، وحالوة منطقة
  . سني رشخ الشباب وغضارته

ملا شاهد إخوته املجاهدين يتهيئون للذهاب نحو مدينة البرصة لخوض معركة ضد 
وألّح ،  بصورة سويةيستطيع امليش ال ألنه كان معوقا، بىك بكاء مرا، البعثيني املجرمني

بد أن أذهب ال ، أنا لست خريا منكم (وعندما منعوه قال لهم،  معهمالذهابعىل 
شارك قد  ف)أن يطأ بعرجته الجنة( أرادالذي َعمر بن الَجموح كالصحايب  فكان، )ممعك

م وهو يوايس مواله ٢١/١/١٩٨٧يوماستشهد مع فوج االمام موىس الكاظم و 
وبقي جثامنه يف أرض املعركة منذ ذلك الحني ،  بيته وأنصارهوأهل، السالم ليهع الحسني

مع ،  يف قافلة الشهادة والبطولة بعد اثني عرش عامانقلحتى ، دون غسل أو كفن
د تراب هذه األرض ، الذين وقفوا درعا منيعة لإلسالم، جملة من الصفوة األبرار ليوسَّ
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  . املباركة
كام ،  أعضاءه بني العراق وإيرانتوزعتو ، واستشهد غريبا مظلوما، عاش غريبا مظلوما

  . )ولدكم املظلوم(ـأنه كان قد وقّع وصيته ألهله بعزيزي القارئ ك ويكفي،  أرستهتوزعت
دوا : إخويت املجاهدين الصامدين الرابضني يف سوح الجهاد (وكان من تلك الوصية وحِّ

 واعتزلوا ما، الحقوقوموا ب، تأخذكم يف هللا لومة الئموال ، صفوفكم واجمعوا شملكم
، وأمروا باملعروف، فطوىب لعبد جاهد هلل نفسه وهواه، وجاهدوا أنفسكم، يعنيكمال 

، وأدُّوا حقوق هللا واتقوه حق تقاته، واصربوا عىل جميع البالء واملحن، وانهوا عن املنكر
، وانترصوا من بعد ما ظُلمتم، وارحموا بعضكم بعضا، متوتُن إال وأنتم مسلمونوال 
فإنه باب هللا الذي منه ، السالم ليهع سكوا بوالية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبومت
  . )…يؤىت

  سالم عليه يوم ولد ويوم ضحى واستشهد ويوم يُبعث حيا

  
 م١٩٨٣ البرصة رشق  ـــ التاّمر ميثم أبو الشهيد اليسار عىل 
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  ـــــــــــــــ ــجعفر الجعفريـــــــــــ ٨٠ـــــــ

وعقدوا ، رجال تاجروا بالنفس مع الباري القدير
فكانت لهم صوالت ، العزم عىل السري إىل األمام

  …ورضبات أوجعت من عاث يف األرض فسادا

  
أرواحهم تطوف يف  وكانت عطرهم يالمس شغاف القلوب فازوا بإحدى الحسَنيني فكان

فحمل إخوانهم من ، إلحقاق حقها املغتصب البندقية  الذين ما تركواخنادق املجاهدين
ومن ، فكانت الشهادة والسري عىل خطى الشهداء هام املرياث، بعدهم أمانة التكليف

  . هذه القافلة الحسينية الشهيد جعفر الجعفري
تحمل ، عاش وسط أرسة متدينة ميسورة الحال، م١٩٦٧عامكانت بغداد مسقط رأسه 

يف جو  نشأو ،  جعلها موضع احرتام أبناء املنطقة جميعامن االلتزام واألخالق الرفيعة ما
هذا االلتزام واملواالة جعلت منه إنسانا ، السالم ليهمع يسوده اإلميان وحب أهل البيت

، فكان لرتدده عىل جامع املصلوب يف بغداد، مؤمنا يرتدد عىل املساجد والحسينيات
وعىل براءته ،  البالغ عىل روحه الشفافةاألثر السالم عليهم وزياراته ملراقد األمئة األطهار

فانغرست ، حيث تزّود التقوى واإلميان من معني أهل البيت الرقراق، وفطرته السليمة
  . وتطهرت روحه من األدران والشوائب الدنيوية، البذرة الصالحة يف الرتبة الخصبة

وكان ، هاملسلم معتعاطف أبناء الشعب العراقي ا، بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران
ن انترش ذلك املد اإلسالمي وبعد أ ، ملفاهيم تلك الثورة تأثري يف نفوس أبناء الرافدين

قامت بإفراغ الساحة اإلسالمية من ،  مؤسسات النظام القمعية يف الحد منهوعجزت
 وزُجّ  عليه تعاىل هللا رضوان الصدرمحمد باقر مراجعها املجاهدين وعىل رأسهم السيد الشهيد 

وجن جنون حزب البعث اللئيم وازداد حقده ، أبناء العراق املؤمنني يف غياهب السجون
وكانت ، فاتخذوا قرارا ظاملا بتسفري األرس املؤمنة بحجج واهية، عىل أبناء العراق الغيارى

وكانت مدينة ، م١٩٨٠عامحيث ُسّفرت إىل إيران ،  من ضمن تلك األرسعبد األمريأرسة 
  . ي املحطة األوىل يف حياتهلحدودية همهران ا
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بعد شن الحرب عىل الجمهورية اإلسالمية من قبل نظام العفالقة واحتالل مدينة مهران 
حيث دخل إحدى املدارس الدينية يف املدينة لينهل ، هو وأرسته إىل مدينة إيالمأنتقل 

  . السالم عليهم من معارف وعلوم أهل البيت
ويف أيامها األوىل ، م١٣/٤/١٩٨٣يف )٦٤(دورة الرابعةبعد فرتة تطوع يف قوات بدر ضمن ال

كان صوته الَجُهوري اململوء إخالصا ومعنوية وهو يشدوا ، ومع ساعات الفجر األوىل
 وغريها من األبيات يف حق النبي وآله )حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله(

ضة الصباحية تزيد  الرياأثناء الثوريةكام كانت أناشيده ، الطاهرين متأل أهوار الجنوب
كان لها ) …عهدا منا للصدر( ومن تلك األناشيد، ترفع معنوياتهم و حامس املجاهدين

  . األثر البالغ يف شد العزائم وشحذ الهمم
كان خدوما إلخوانه املجاهدين الذين أحبوه فقد ، امتاز بطيبة القلب وحسن الخلق

   .هم قلوبيف يحرص دامئا عىل إدخال الرسور وكان، كثريا
اشرتك يف كل العمليات التي نفذها املجاهدون العراقيون يف هور الحويزة والشامل يف 

وُعرف يف كلها شجاعا مقداما ، واىل الجنوب عىل أطراف مدينة البرصة، حاج عمران
  . )…انه كان أستاذنا( قال عنه قائد بدر، تأخذه يف هللا لومة الئم وال يهاب املوت ال باسال

 شهد بذلكإذ ، أبىل بالء حسناشارك مع فوج الشهيد الصدر و ، رصةرشق الب عمليات يف
يف تلك . املطران القصف املدفعي كفكان يحمل العتاد إلخوانه يف وقت ك، كل من رآه

 — بعد ما رأى أحد رفاق دربه، العمليات ضاقت روحه ومتنى لقاء هللا يف أرسع وقت
وهو ، زف دما إىل أن استشهدينعىل األرض جريحا  — الذي عاش معه أعز أيام حياته

، شهداء العديد من رفاق دربهسقط  يف أرض املعركة كاوهن، صباح املخابرأبو الشهيد 
وذلك ،  أمنيته التي يتمناها كل مؤمن مجاهدتحققتوقد استجاب هللا دعاءه و 

 قلٍب مل يستقر ومل وأخرى يف، بعد أن استقرت رصاصة غادرة يف رأسه، م٢١/١/١٩٨٧يوم
  . فهنيئا له عاش سعيدا ورحل شهيدا، السالم ليهع  هللا وجوار الحسنيال برضايهدأ إ 

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

                                              
 .دلو رحيم أبو الشهيد بدورة سميت املجاهدين دورات من  دورة)٦٤ 
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        ّ    
   ــــــــــــــــــــــاملياحي ميثمـــــــــــــــــــ ٨١ــــــــ

  
ناحية  — القرنةقضاء  — من مواليد مدينة البرصة

نشأ وترعرع وسط أرسة ملتزمة بدين ، م١٩٦٤عامالسويب 
 معروفة بوالئها الصادق لرسول هللا، هللا الحنيف

  . السالم ليهمع وأهل بيته وآله عليه هللا صىل
وترىب عىل الرجولة ، يف أحضان أرسته الكرميةعاش 

فكان محبوبا يعطف عىل الصغري ، والشجاعة وحب الناس
    . لكبريويحرتم ا

 لها كانكام ، م يف العراقاڪعرفت تلك األرسة مبواقفها املناهضة للنظام البعثي الح
اعتقل والده بسبب جاهدين املطاردين من قبل النظام فقد الدور الكبري يف إيواء امل

ن احتياجاتهمألنه ، ذلك النشاط كام كان يقوم بإيصال ما ، عىل سّجيته وفطرته كان يؤمِّ
  . معلومات إليهماستجد من 

، واإلنشداد إليهم،  الوالء ألهل البيت وحب املؤمنني وااللتصاق بهمعىل الرتبية تلك
فنشأ شابا ،  روح االستعداد للتضحية وحب الشهادة واالنتصار لدينهبعثت يف ميثم

فكان يدافع عن ، مؤمنا يحمل هم اإلسالم والدفاع والذود عنه ما استطاع إىل ذلك سبيال
  . ويبني أهدافها ويعرّف الناس بقادتها رسه قدساإلسالمية وقائدها اإلمام الخميني الثورة 

هاجر إىل الجمهورية اإلسالمية يف إيران عرب هور ، بعد مضايقة النظام العفلقي الجائر
د من ليستع، مع مجموعة من املجاهدينم ١٧/٦/١٩٨٢الحويزة منطقة شط عيل بتاريخ
ومنذ ، السالم ليهع عىل خط سيد الشهداء اإلمام الحسنيجديد ملواصلة شوطه الجهادي 

، التحق بركب املجاهدين، اليوم األول الذي وطأت قدماه أرض الجمهورية اإلسالمية
إليصال ، فكان من األفراد القالئل الذين أوكلت إليهم مهمة استطالع العمق العراقي

  . لعراقيف داخل ا نجاهدياملالسالح واملعلومات واالحتياجات إىل 
كان ميثم ومن خالل تواجده يف سوح الجهاد يدفع بنفسه إىل خط املواجهة مع قوات 
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اختري للعمل يف وحدة استخبارات فرقة بدر يف ، جرأته و شجاعته و لهمتهالنظام البعثي و 
  .  تلك الوحدةمسؤولمحمد الطيب أبو حينها مع الشهيد 

كان من الذين يتسابقون للقيام ( يذكره املجاهد سيد ضياء سيد جصان املوسوي فيقول
كان متدينا ، بأداء الواجب وكان يحمل من الصفات والخصال الحميدة ما تجعله قدوة

  . )دمث األخالق سخي النفس، ورعا طيب القلب سليم الفطرة
  . شارك يف جميع العمليات التي خاضها املجاهدون يف هور الحويزة ويف حاج عمران

يقول املجاهد . م٢٧/١/١٩٨٧ارف مدينة البرصة يومختم حياته املرشقة عىل مش
، شاهدته جريحا وجسمه يقطر دما (ماجد الكويف وهو ممن كانوا بقربه قبل شهادتهأبو 

ال فالعمليات مل  الال(فطلبت منه الرجوع إىل الخلف لغرض العالج فنطق بآخر كلامته 
حتى نال وسام ، كان مصمام عىل املواصلة رغم جروحه العميقةقد ف، ))…تنته بعد

الشهادة الرفيع ليفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيني والصّديقني والشهداء 
  . والصالحني وحسن أولئك رفيقا

  . شيّع الشهيد ودفن يف مقربة الشهداء يف مدينة األهواز
إّن طريق الهجرة طريق األنبياء ، إخويت املجاهدين األعزاء (هللا رحمهومن وصيته 

  . )…فام أحبه وألذه حني يتوَّج بالشهادة، ومن مثاره الجهاد يف سبيل هللا، لنيواملرس
  سالم عليه وعىل الشهداء السائرين عىل درب الحسني
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   ــــــــــــــــعادل العيلأبو ــــــــــــــ ٨٢ــــــ

محلة  — قضاء القرنة — فظة البرصةمحاولد يف 
  . م١٩٥٠عام النهريات

مل دراسته االبتدائية والثانوية يف مدينته أڪ
ثم دخل كلية اآلداب جامعة البرصة ، القرنة

    . سليحصل عىل شهادة البكالوريو 
، بني قضايئ القرنة واملَديْنة  الواقعةبني منصور ُعنّي مدرسا يف ثانوية العزم يف منطقة

رفض االنتامء لحزب البعث الكافر ،  مربيا ألبنائه الطلبة قبل أن يكون مدرسا لهمفكان
، والدين الحنيفمخالفة للفطرة ، ملا رأى يف منهج ذلك الحزب البغيض من أفكار لقيطة

  . يةستكبارَولاِم ُعرف عن مؤسسه املاسوين ميشيل عفلق وارتباطاته بالدوائر اال 
حاله حال آالف ، أشعل فتيلها صدام املقبور ضد إيرانزُّج يف الحرب الظاملة التي 

، جمل وال ناقة لهم فيها ال التي،  بتلك الحرب الخارسةكاالعراقيني الذين استدعوا لالشرت 
  .  تبلغ السنة من عمرهااليرتك ابنته الوحيدة زينب ومل، م٢٣/٣/١٩٨٢تاريخأرس بف

 رسيف معسكرات األ ي؛ مل ما كان قد بدأه يف العراق من نشاط إرشادي وتوعو أڪ
ُعرف عن شهيدنا كرثة عبادته . وخصوصا محارضاته يف الفقه والنظام اإلسالمي السيايس

ومواظبته عىل صالة النوافل وقراءة القرآن واألدعية ، وحرصه عىل قضاء ما يف ذمته
  . ومل يرتك ذلك يف أحلك الظروف، واملناجاة املأثورة

لواء  مع، م١٨/١٢/١٩٨٦تاريخت فيلق بدر بضمن تشكيال  صفوف املجاهدينالتحق ب
كان آخرها عىل حدود ، اشرتك يف عدة واجبات جهاديةفحمزة فوج جعفر الطيار 

اختاره هللا واجتباه ف أصيب بشظايا قذيفة مدفع برأسه وصدره حيث، مدينته البرصة
   .٢٢/١/١٩٨٧يومإليه وهو مطمنئ النفس قرير العني سليم القلب رايض الوجدان وذلك 

 سالم عليه وعىل إخوانه الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون
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   ـــــــــــــــــــــذر النارصيأبو ــــ ـــــــــــ٨٣ــــــ

 مدينة الحرية —من مواليد محافظة بغداد 
إىل  سافرتعاش يف كنف أرسة متدينة . م١٩٦٤عام

من بطش السلطة الجائرة  للتخلصم ١٩٧٦ عاممرص
  معسافرمل دراستة يف مرص أڪوبعد أن . يف العراق

ولكن ، ١٩٨٤ سنة ومنها إىل إيران إىل سورياأرسته 
،  قّررت الذهاب إىل الجزائرإذأرسته مل متكث إال قليال 

ولكن عدنان رفض الذهاب معها مفضال سوح الجهاد 
لدفاع عن اإلسالم والعيش مع إخوانه املجاهدين وا

    .  الدنيا وزخارفهاعىل مالذ
والده كان إذ ،  يبلغ العرشين من عمرهالذي ملفقد كانت الدنيا مقبلة عىل هذا الشاب 

مقعدا هيأ له والده ون فيها حيث قيميكانوا يف الجزائر التي يضغط عليه لاللتحاق بهم 
حيث ، إال أنه عزف عنها واتجه إىل األهوار والجبال، اتجامعدراسيا يف إحدى ال

ما إن أصابها ، فكان أرضا طيبة خصبة، املصاعب واملشاق والقصف والقنابل والرصاص
نرصة اإلسالم ومحاربة  فكانت،  وأورقت وأزهرت جنباتهاوابل النور حتى اخرضَّت

  . النظام العفلقي املجرم عنده أهم من الدنيا وما فيها
 )٦٥(ذر مع إخوانه املجاهدين من قوات بدر ضمن الدورة التاسعةأبو التحق 

يف هور  واشرتك يف جميع العمليات التي نفذها املجاهدون، م٢٦/٨/١٩٨٤بتاريخ
  .  إال أن يختار املهامت الصعبةوكان يأىب، الحويزة

لذا كان يف قاطع الهور يقود زورق الحامية ، ُعرف شجاعا وصاحب عزمية وهمة كبرية
ضمن مجموعة االستطالع التي تضم  كان األخرىويف املناطق ، املكلف بواجب النجدة

  . عادة أشجع املقاتلني
                                              

 . سميت دورة الشهيد أبوشهيد النارصي)٦٥ 
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وزهده يف ،  الديني الدقيقوظله الخفيف والتزامه، روحه املرحة الشفافةأيضا بُعرف و 
  . وتواضعه، ومواساته إلخوانه يف كل ما ميلك ومساعدتهم ماليا، الحياة

إال أنه قطعها ، يف إجازة زواجكان ، عندما كلف فوجه مبهمة بالقرب من مدينة البرصة
فكان قبل الهجوم عىل العدو ، ومل مييض من زواجه إال عرشة أيام، والتحق باملجاهدين

وكان صادقا ، )انتظارنا فلنرتك الدنيا وملذاتهاالحور العني ب (انه املجاهدينيقول إلخو 
 عقا حتى نال وسام الشهادة الرفيوتقدم إىل الجنة شو ، فقد ترك الدنيا طوعا، فيام يقول

  . وصحبه األبرار السالم عليهملتحقا بركب الحسني . م٢٣/١/١٩٨٧يوم
وأن أبيع نفيس ، نى الجهاد يف سبيل هللالقد كنت ومنذ زمن أمت (هللا رحمهومن وصيته 

إين أريد ، وأدعوا من هللا سبحانه أن يأخذ بيدي ويرزقني الشهادة، الرخيصة الحقرية إليه
  …أستطيع أن أريض هللا الوبغري الشهادة يف سبيله، أن ألقى هللا وهو راض عني

يق الذي يوصلني إىل ألنه الطر، إن راحة نفيس وصفاء روحي يف الجهاد يف سبيل هللا: أيب
  . …مرضاته ورحمته وجنته

  سالم عليه وعىل إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

 
وهو ميازح العامري  عيل أبو الشهيد فيها يظهر صورة م،١٩٨٥ عام الحويزة هور

  واضعا يده عىل كتفه النارصي أبوذرالشهيد
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  ــــــــــــــ صادق العلويأبو ــ ــــــــــــ٨٤ــــــــ

والتوجه نحو ، ال شك أن املشاركة يف سوح الجهاد
، هي نوع من التوفيق اإللهي، طريق الحق

وأن هللا ينظر إىل القلوب ، يحصل عليه أي شخصال 
ولقد منح هللا ، ومينحها فرص النجاة، فريى حقيقتها

ووهب له توفيق ، ة لهذا الرجل الصادقفرص
وكان قلبه الطاهر أرضا ، الهجرة والجهاد والشهادة

طيبة كرمية استقبلت بذور الخري بكل شوق 
  . وحنان

  
  .ي املذهبحنفكردي القوميّة ، محلة املصىل — مدينة كركوكم ١٩٦١عاممن مواليد 

، ومل يكمل بقية املراحل، وسطةمل االبتدائية واملتأڪ إذ أنهى شطرا من حياته الدراسية
 الحرب الظاملة التي شّنها صدام أثناءوكان ذلك ، لخدمة العسكريةلاللتحاق با فاظطر

  . املجرم املقبور عىل إيران
أنها مؤامرة دنيئة هدفها النيل عرف   إيران ألنهأىب أن يوجه سالحه ضد الجارة املسلمة

تاركا ، م٢٢/٢/١٩٨٤تاريخالهجرة إىل إيران بلهذا اتخذ قرار ، من اإلسالم ودولته الفتية
وبعد رحلة شاقة أضل فيها ، ذلك املعسكر الذي مل يقتنع يوما أن يكون جنديا فيه

  . فوصل بعد ثالثة أيام  راع لألغنام أرشدهوجدالطريق وصل بعد أن 
، التحق بإخوانه املجاهدين الذين كانوا يرابطون يف هور الحويزة، م٣/٦/١٩٨٤تاريخب

  . صبح أحد أفراد فوج الشهيد الصدروأ 
 بالوالء ألهل ة املشبعةهم الحسينيأجوائو ، خالل وجوده وسط املجاهدين

وبدأ يحاول ، بدأت أسئلة كثرية وكبرية تدور يف ذهنه، والفناء يف حبهم، السالم ليهمع البيت
قبل الذي مل يكن يعرف عنه اليشء الكثري ،  طبيعة النور الجديدمعرفةرويدا رويدا 

وتبدأ معامل الحقيقة ، ويشغل عليه فكره، وبدأ يسأل إخوته عام يجول يف ذهنه، ذلك
والنهل من املنبع الصايف ، وتطمنئ نفسه إىل حقيقة التشّيع، تتضح لديه يوما بعد يوم
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تيمنا بآل  العلوي تسميتهويطلب من إخوته ، املتصل بنور النبوة الفياض، ألهل البيت
  . السالم عليهمعيل

ارك من خالل وجوده يف هور الحويزة بكل العمليات العسكرية التي نّفذها ش
ثم شارك يف ، وكانت مشاركته األوىل يف عمليات تحرير جزيرة الرتابة، املجاهدون

، عمليات القدس وعاشوراء التي أحكم فيها املجاهدون قبضتهم عىل بحرية أم النعاج
فلقد كان دامئا ، قاته وقابليته القتاليةبرزت العديد من طا، ومن خالل مشاركاته تلك

أم حامية استطالع أم توغال داخل ، السّباق لكل مهمة سواء كانت واجبا استطالعيا
  . منطقة العدو

منها دوره املشهود يف عمليات ،  العديد من األمثلة عىل شجاعته وصدق إميانهكاهن
بوقت قصري نحو إحدى حيث طلب منه أن يتوجه بزورق قبل بدء العمليات ، عاشوراء

وإشغالهم عن هجوم زوارق املجاهدين من ، ليكون طعام لنريان العدو، النقاط البعثية
تؤثر  ال يك، وكان عليه أن يطلق النار بدرجة وزاوية دقيقة، الطرف اآلخر من النقطة

ويَنّصب اهتاممهم عىل ، وتنطيل الخدعة عىل البعثيني، نريانه عىل إخوته املهاجمني
  . لسيطرة عىل النقطة البعثية بسهولةل ونملجاهدفاستغلها ا، يب صادق العلويزورق أ 

وتبدأ صفحة جديدة أخرى من صفحات جهاد أبطال بدر يف ، وتُطوى صفحة الهور
فقد اشرتك ضمن مجموعات االستطالع التي كانت تقوم بأصعب ، كردستان العراق

 تلك املناطق وشجاعته وصربه وكانت خربته يف، وأخطر املهام يف املنطقة الشاملية
ومل يكن دوره يف عمليات ، وتفانيه يف أداء واجبه مصدر إعجاب دائم من قبل إخوانه

فقد كان من أوائل الزاحفني نحو ، حاج عمران يقل عن دوره يف كل العمليات السابقة
  . صولةجموعة المل ادئقاو دليال ومرشدا كان  وقد، خنادق البعثيني

وكان يحتل ، واملهاجر الصابر مثاال حيا للطيبة والخلق السامي الرفيعكان هذا املجاهد 
ميلك املرء سوى اإلعجاب به عندما يحتك به وال ، مساحة كبرية يف قلوب املجاهدين

وكان كثريا ما يضحي ، فهو دائم السعي لخدمة إخوانه وجلب راحتهم، ويتعامل معه
  . دون شعور بامللل، ل بدال عنهمبراحته من أجلهم ويقوم بإنجاز العديد من األعام
  . وتلك ميزة ُعرف بهاعليهاالسالم  كان شديد التعلق ببضعة الرسول فاطمة الزهراء
وعىل ، م١/٩/١٩٨٦يوموالتي وقعت ، تزوج من امرأة إيرانية قبل معركة حاج عمران

كانوا و ، الرغم من قرص املدة التي قضاها مع زوجته وأهلها فقد أثّر فيهم تأثريا عجيبا
، )مل نر مثل طيبته وأخالقه وتدينه (ويقولون، يشعرون بالفخر واالعتزاز بتلك الشخصية
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  . وقد فجعت زوجته وأهلها أميّا فاجعة عندما سمعوا بشهادته
، جاهد يف هللا حق جهاده، صادق العلوي باحثا عن الحقيقة صادقا يف طلبهاأبو كان 

عندما اختاره هللا ، إىل نهايته املباركةوسار يف طريق الحق حتى وصل ، فهداه سبيله
م إذ ٢٣/١/١٩٨٧يوم، شهيدا وشاهدا يف عمليات بطولية عىل مشارف مدينة البرصة

  بقافلة الحسنيفالتحق، متزق جسده الطاهر متزيقا بفعل قذيفة أصابته بصورة مبارشة
  . هفكان حقا من الذين صدقوا ما عاهدوا هللا علي، وصحبه األبرار السالم عليه

وهداين هللا بالتمسك بوالية أهل ، والدّي العزيزين إين تشيّعت (هللا رحمهومن وصيته 
 بالتمسك بوالية وإين أوصيكام، السالم ليهع البيت ووالية أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

ألنهم الطريق الحق وفيهم النجاة من النار وهللا ،  التمسك بهموعليكام، أمري املؤمنني
  . )املوفق

  صادق العلوي يوم ولدت ويوم جاهدت واستشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك 

  
  الشهيد أبوصادق العلوي — الشهيد أبوباقرالقرييش—الشهيد أبو موىس البغدادي
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جوار ب، م١٩٥٥عام محافظة كربالء املقدسة ولد يف
ومنه تعلم دروس  السالم ليهع سيد الشهداء أيب األحرار

  . الجهاد والتضحية والثورة عىل الظاملني
 ةأنهى دراسة املرحلة اإلعدادية يف مدينأن بعد 
قسم اإلحصاء  — دخل كلية اإلدارة واالقتصاد، كربالء

وكان خالل ، م١٩٧٧ج عاموتخر  — جامعة بغداد
 للطالب  مثاالسية وبجميع مراحلهاسني حياته الدرا

يدعو إىل هللا عّز وجل بالحكمة ، الرسايل امللتزم
    . واملوعظة الحسنة

يستفيد من هذا الجوار من قليل جوار أمئة الهدى ولكن كثريون هم الذين يولدون ب
 رياض استفاد غاية الفائدة من جواره لكن، ينضب ال تزود من هذا املعني الذياملبارك وي

 وشعلة وهاجة وحركة دؤوبة بال كلل، وأصبح قدوة يُحتذى بها السالم ليهع لسيد الشهداء
وكانت حياته املباركة التي قضاها يف اإلعدادية والجامعة كلها عمال وتبليغا ، مللوال 

نه ومبا أ ، هم وأالعيبهمكاشفا عن جرامئ، فاضحا الظاملني، لإلسالم العزيز وقادته امليامني
استطاع بجهوٍد مباركة أن يهدي إىل ،  عذباايحمل ثقافة إسالمية عالية وميلك أسلوب

ولتحركه ونشاطه الكبري كان ، الطريق القويم الكثري مَمن غرر بهم حزب البعث الكافر
مرصودا من قبل جالوزة النظام وعبيده؛ وكيف ال؟ وهو مل يهدأ له بال من أجل تعريف 

ومن سار عىل نهجهم من العلامء  السالم ليهمع الناس بقادتهم الحقيقيني وهم أهل البيت
ولذا قامت السلطة ، هامرس  هللا قدسكالسيد اإلمام الخميني والشهيد الصدر  العاملني

أطلق رساحه بعد أن حمل يف جسده نياشني م ملدة شهر ثم ١٩٨٠رة باعتقاله سنه الجائ
  . ليواصل دربه رغم سياط الجالدين، تعرف الخنوع والهوان ال التعذيب بروحية ثائرة

عن طريق ، م٢٦/١٠/١٩٨٢املصادف، ق. ه١٤٠٣/قرر الهجرة إىل إيران يف محرم الحرام
 تلك تاركامشيا عىل األقدام سافات املليطوي  — منطقة قلعة دزه — كردستان العراق
ويتطلع إىل حياة جديدة  )راقيحياة الخدمة اإللزامية يف الجيش الع( الحياة املأساوية
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 كان هخطواتمع و ، يعرفون سوى العبث واللهو والفجور ال يتخلص فيها من أولئك الذين
ليعيش بكنف ، م١/١١/١٩٨٢يوميرفع يديه إىل السامء ليصل إىل الجمهورية اإلسالمية 

  . الحرية والطأمنينة
ات الشهيد الصدر يف بعد وصوله إىل إيران التحق بجبهة الحق واشرتك مع مجاهدي قو 

  . عدة واجبات جهادية
يف كل العمليات التي  واشرتك، م٧/٨/١٩٨٥تاريخالتحق باملجاهدين يف قوات بدر بثم 

ومل يقترص دوره ، وأبىل فيها بالء حسنا، خاضها أبناء اإلسالم الغيارى يف األهوار ويف غريها
 همة عالية فكان فيها عىل القتال فقط بل كان مربيا ومعلم أخالق وموجها ذا

املجاهدون من صغار السن من أمثال الشهيد أيب مفيد البغدادي وأيب داود الواسطي 
، ملتفني حوله مستنريين بتوجيهاته متعلمني منه كل فضيلة،  من الشهداءوغريهام

  .  الجهادية تعكس الوالء الحسيني الذي يحمله يف أعامقهفكانت حياته
اد تدل عىل عمق إميانه وإخالصه لقضيته وتضحيته كانت كل مواقفه يف ساحات الجه

فهو يحرص عىل أن يجمع إخوته املجاهدين قبل العمليات ويقرأ عليهم ، يف سبيل هللا
ويبدأ بتذكريهم مبوقف سيد الشهداء ويؤكد لهم أن هذا هو ، القصائد الحسينية
فكانت أحاديثه . )ميا ليتنا كنا معك( ميدان إثبات القول الذي نردده، االمتحان الحقيقي

 وقصائده تشحن املجاهدين وتبث فيهم روح التضحية التي تسرتخص املوت بإقدام
هذا هو (بـالتي قدم لها قبل إلقائها  — ومن كلامته وأشعاره، يعرف الرتدد والشكال 

هذا هو نشيد املجاهدين يف سبيل هللا الذين باعوا أنفسهم وجعلوا ، نشيد الثوار
  :هذه القصيدة — اتلوا أعداء هللا وأعداء اإلسالم ليقفهمأڪأرواحهم عىل 

  صايف الگلب والنية والشايل روحه بچفه
  عنده إسالمه القضية والراضع من حب الدين

  ما يخاف أعظم رزية والبايع روحه الربه
  عنده الدنيا مگضية والثائر من أجل الحق
  شمحله الروح املبنية عرسه يتخضب بالدم
  شام عدنه من ملكية الشنهو األهل شنهو امل

  فالتحيا البندقية نفديه ألجل اإلسالم
  نفني فلوله املخزية الزم نزحف للغاصب
  انخيل اعدانه مدحية لو نرص ويعم الكون
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  والشهادة املبغية لو نستشهد ألجل الحق
  واحنه الجند الثورية ما نقبل بالذل والعار

  ومنه ناخذ روحية عزم حسني النه بارود
  وكل احنه خمينية لخمينياحنه جنود ا

  يگصد لينه األذية اشحده اليگرب من حدنه
  رشقية لو غربية الزم نسحگ روح الرش

  من نري العبودية الزم يتحرر اإلنسان
  بعمق الدهر مدوية وأصوات الفكر الثائر
  ميته يشهر ماضية والحجة بن الحسن

   وثلثمية١٣ ميته تكمل أنصاره
  دسيةمن أنواره الق نرتوي بعد العطش

  بالثورة اإلسالمية هذا نور هللا املوعود
  وأفكاره الشيطانية نسحگ جيش االستكبار
  يدعي اإللوهية ما يبقى أبدا طاغوت

  بعد ألف واربعمية وتعيد أمجاد اإلسالم
  فوگ الکرة األرضية يتعله نهج القران

*****  
 يف درب لقد كان الشهيد يف حياته وفيا جدا إلخوته الشهداء الذين سقطوا قبله

ولقد كانوا يعيشون معه ، حيث كان دائم الذكر لهم مواظبا عىل زيارة قبورهم، الشهادة
، وكان يدعو هللا مخلصا أن تكون خامتة أمره مثلهم، دامئا ويحدث إخوته عنهم

  . فاستجيب دعاؤه بنيله وسام الشهادة
فزيارة عاشوراء ، ما متيز به هو حبه الشديد وعشقه لسيد الشهداء بشكل منقطع النظري

يُر ومل ذلك الذي ضم مجموعة من الشهداء مل ، تقرأ جامعة يف فوجه و أصبحت يومية
فوج عاشوراء فكان ذلك الفوج يسمى  السالم ليهع ثلهم إال يف أصحاب الحسنيمبسمع ي

وكان يقرأ التعزية بنفسه يف ، لكرثة ما ُعرف عن أفراده من املواظبة عىل هذه الزيارة
ومل تكن هذه املراسم مقترصة عىل الخطوط الخلفية بل ،  أو بعد انتهائهاوسط الزيارة

 السالم عليه يغفل عن ذكر الحسني ال وكان،  العمليات أثناءكان يقيمها حتى يف الخط األول
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  . فهو حقا كعابس ُجن يف حب الحسني
رف حتى رزقه هللا إياها عىل مشا، كان يتوقع الشهادة يف كل لحظه قضاها يف الجبهة

ملتحقا . بعد أن أبىل بالء حسنا ذودا عن حياض اإلسالم، م٢٥/١/١٩٨٧تاريخالبرصة ب
  . الشهداء األبرار من أصحابه، صفوةوال السالم عليهبركب سيده الحسني 

  بسم هللا الرحمن الرحيم (تعاىل هللا رحمه وصيته ومن
  السالم ليهع قال سيد الشهداء الحسني بن عيل

   وقال شعرا، ﴾آدم مخط القالدة عىل جيد الفتاةخط املوت عىل ولد  ﴿
  ﴾فقتل امرئ بالسيف يف هللا أجمل   وإن تكن األبدان للموت أنشأت﴿

نلبي النداء؟ مادام جميعنا يحث الخطى  ال وها هي الشهادة أمامنا تسترصخنا فلامذا
 بن أيب وأمري املؤمنني ويعسوب املتقني عيل، ولو كنا يف بروج مشيدة، نحو املوت والفناء

  . ﴾أللف رضبة بالسيف أحب إيلَّ من ميتة عىل فراش﴿ طالب ينادي عرب أغوار التاريخ
ثقوا إنها ألول مرة أواجه فيها كتابة وصية أويص بها ملا بعد حيايت : أحبايئ يف كل مكان

وملا أخذت القلم وأردت درج أسطرها ألعلم أين أنا وما هو موقفي؟ ، الدنيوية الفانية
مدين ، إذا يب وأنا يف غفلة من أمري مدين قبل كل يشء…ائن أو مدين؟وكم أنا د

كانت صحيفة بيضاء كلها نقاء . بحيايت وروحي التي بني جنبي للذي ائتمنني إياها
 واآلن كيف أرجع تلك األمانة وكلها آثام وعلل …نقطة سوداء وال  فيهاغّل  ال وصفاء
ثم ، ﴾فَُمالِقيهِ  اَكْدحً  َربَِّك  إَِىل  كَاِدحٌ  إِنََّك  نَْسانُ اْألِ  أَيَُّها يَا﴿ وتذكرت قوله تعاىل، كأداء

مسكني وماذا أعددت غدا عند السؤال وأهوال  يافأين كدحك: قلت مخاطبا نفيس
سبيل إىل إيصال هذه النفس وهي  ال عندئذ تيقنت حق اليقني بأن، املوقف واملقال

إال بجالئها ، بارئها نقية طاهرةبهذه الصورة القامتة من الذنوب واآلثام والخطايا إىل 
  …وإال فهي مخلّدة يف دركات الجحيم والعذاب املهني املقيم، بدماء الشهادة ليس إال

ويذهب يب الفكر إىل الوراء عندما ،  ويبدأ رشيط الذكريات واألحاسيس رسيعا…
وعندما ، م٢٦/١٠/١٩٨٢ واملصادف ق. ه١٤٠٣/غادرت أرض بالدي يف شهر محرم الحرام

وكيف كنت أصارع نفيس وضمريي وأرفع رأيس إىل ،  أحد أفراد الجيش العفلقيكنت
ثم أنطلق بكل حوايس وكياين يف رحاب هللا سبحانه ، يشعر يب أحد ال السامء بحيث

بأن ينجيني من هذه العيشة النكدة ، مخاطبا إياه يف خشوع جارف ودموع حرى
معنى من حياتهم سوى العبث  ال فليس مكاين هنا بني هؤالء الذين، والحياة املريرة
كالدابة املربوطة همها ﴿ بأنهم السالم ليهع كام وصفهم أمري املؤمنني، واللهو والفجور
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أتََذكَر اآلن ذلك املوقف الذي يرس هللا سبحانه وتعاىل يل الهجرة بعد وقٍت … ﴾علفها
حمد هلل الذي ال( فأردد من أعامق قلبي، يف حني مل يعلم ذلك الكثريون، قصري من دعايئ

 فها هي جبهة الحق بكل روعتها …) هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا
 …، وتلك جبهة الباطل بكل كفرها وتعاستها وبؤسها ووزرها، وإرشاقها ومبدرستها

وجعل نفوسنا ، فأعظم بها من نعمة ورشف وفضل وتوفيق قد حبانا به الباري جل وعال
عىل ، بعد ما كانت تقبع يف حمئة من تقريع الضمري، ادة وسكينةيف أمن وطأمنينة وسع

  …جرٍف هار من سطوة السعري
 تَرَْضاهُ  اَصالِحً  أَْعَمَل  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعَىل  َعَيلَّ  أَنَْعْمَت  الَِّتي نِْعَمتََك  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوزِْعِني رَبِّ ﴿

الِ  ِعَباِدَك  ِيف  ِبرَْحَمِتَك  َوأَْدِخلِْني   )﴾ِحنيَ الصَّ
  يوم تبعث حيا ومصطفى يوم ولدت ويوم استشهدتأباسالم عليك 

  
   الثاين عىل اليمني من الواقفني-الشهيد أبومصطفى االمجدي مع قوات الشهيد الصدر
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ترىب وسط أرسة ، م١٩٥١عامولد يف مدينة بلد 
معروفة بالتزامها ووالئها ألهل ، مؤمنة
  . السالم ليهمع البيت

مل دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية أڪ
ثم دخل جامعة بغداد كلية اآلداب قسم ، فيها

  . اللغة العربية وحصل عىل شهادة البكالوريوس
 — إنتقل للسكن يف مدينة الكاظمية املقدسة

    . دور الضباط
التحق بكلية ضباط ، عندما شنَّ صدام املجرم حربه الظاملة عىل الجمهورية اإلسالمية

مبا يحمل من فطرة سليمة ، كرهاوزُجَّ يف الحرب ، نوتخرج منها برتبة مالزم ثا، االحتياط
 بتحرير هاالجمهورية اإلسالمية قبل رشوعقوات ىل سلم نفسه إلذلك ، والتزام ديني

  . )خرمشهر (املحّمرةمدينة 
،  محارضا بارعا يف جموع األرسىكاوُعرف هن، مدينة األهوازمعكرس األرسى يف بقي يف 

ومثقفا ، ويف علم الفقه والعقائد والدروس اإلسالمية األخرى، يف مجال التوجيه واإلرشاد
وخصوصا يف محارضاته التي أسهب فيها حول ، ومربيا إسالميا يشّد إليه مستمعيه، واعيا

وتطبيقات تلك النظرية واألطروحة عىل األمة اإلسالمية بجميع طوائفها ، لفقيهوالية ا
  . ومذاهبها

فكان موضع حب ،  َحثيث الُجهد يف إذابة الفوارق الطائفية والتعصب املذهبيكام أنه
حيث كانوا يرون فيه األخ الكبري والرؤوف الذي يحنو ، األرسىوتقدير عند جميع 

 واالبتسامة تعلو وجهه، ويخفف عنهم آالمهم، لهماڪشويشاركهم يف حل م، عليهم
  . تكاد تفارق محيّاهوال 

 آمرا حتى صار، ضمن فوج عامر بن يارس، م١٨/١٢/١٩٨٦يومالتحق بإخوانه املجاهدين 
قارئا للقرآن ، وكان مثاال لإلنسان املؤمن املجاهد املتفاين يف سبيل هللا، إلحدى رساياه
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أحب إخوانه املجاهدين فرفعه ، وكان خلقه التواضع، الليلمواظبا عىل صالة ، حافظا له
  . هللا بينهم

وفيها أبىل بالء ، اشرتك يف عمليات جزيرة الصالحية الواقعة يف أطراف مدينة البرصة
وكان القصف البعثي ، حيث كُلف باستطالع املواقع التي سيستقر فيها فوجه، حسنا

يا ترى أي وضع  (من كان بجواره ويقولويف هذه األثناء يلتفت إىل ، ي املطراڪيح
قطعا عند السجود  (هعن تساؤلبنفسه ويجيب  )!يحب هللا أن يرى عبده عند لقائه به

 لحظات  وما هي إال)…ألن العبد أقرب ما يكون إىل هللا يف أثنائها، ويف أثناء الصالة
 سبحانه  هللافيلتفت إليه صاحبه فإذا هو ساجد، حتى تسقط قذيفة قريبة جدا منهام

ملتحقا بركب ، م٢/٣/١٩٨٧يوملينال وسام الشهادة الرفيع ، وقد فاضت روحه الطاهرة
  . النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا

 وآمن بنبوة نبيه، مسلم آمن باهلل واليوم اآلخر عبدما من (هللا رحمهومن وصيته 
 وقد أخذ عهدا عىل نفسه أن يسري إال، لسالما عليهم وواىل أهل بيته وآله عليه هللا صىل

فإن تعرض اإلسالم إىل ، ويسنت بسنتهم، ويتبع منهجهم، ويحذو حذوهم، بسريتهم
 وكان أول الذابني عن بيضته كام كان الرسول وأهل بيته، الخطر وجب عليه الدفاع عنه

  . …جمعنيأ  ليهمع سالمهو  هللا صلوات
  استشهدت ويوم تبعث حياسالم عليك أبا رشا يوم ولدت ويوم 
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، من مواليد مدينة التضحية والفداء البرصة الفيحاء

يف أرسة مؤمنة طابعها الطيبة وحب ، م١٩٥٧عام
، والصدق والوفاء لدينها السالم عليهم أهل البيت
    .  تلك السامت والصفاتفنشأ يحمل

  . قسم الرتبة واستصالح األرايض — أنهى دراسته الجامعية يف كلية الزراعة
خصوصا يف الوسط ، امرسته للدور التبليغي والتوعية والدعوة إىل هللا سبحانهمبُعرف  

إىل جنب ذلك كان يُبني لهم ما يراد بهم وما ، الطاليب خالل دراسته الثانوية والجامعية
بفضل ، بأسلوب تغيريي مؤثر،  ضدهم من قبل النظام العفلقي وأفكاره اللقيطةكاحيُ 

كام كان يقوم . فطرته السليمة وسريته الحسنة وأخالقه العالية التي متيز بها بني أقرانه
وشاركهم يف ، بتوزيع األسلحة عىل املجاهدين العاملني يف الخط الجهادي داخل العراق

وأودعته ، أجل ذلك الحقته السلطة القمعية وقامت باعتقالهمن . بعض تلك الواجبات
لكنها ، وأفرج عنه بعد ذلك، غريب ومارست ضده شتى صنوف التعذيبأبو سجن 

  . الحقته يف بغداد والنجف والكاظمية وسامراءمباستمرت 
 َواِسَعةً  هللاِ  أَرُْض  تَُكنْ  أَلَمْ  ﴿ بعد أن ضاقت عليه أرض العراق امتثل لألمر اإللهي

فكانت هجرته عن ، م٢٥/٤/١٩٨٢يومفقرر الهجرة بدينه إىل إيران ، ﴾ِفيَها فَتَُهاِجُروا
وكاد أن يغرق لوال اللطف ، طريق شط العرب إذ قطعه سباحة مع أحد رفاق دربه

عندما  (والقصة عىل لسانه حيث يقول، اإللهي الذي شمله يف تلك اللحظات الحرجة
 ك اللحظات كنت يف مناجات مع هللا سبحانه وتوسلهكني التعب ويف تلنعربت النهر أ 

  . )… بقدرتها والحمد هلل الذي أنجانللنجاة والخالص بأهل البيت إليه
فكان جادا يف دراسته ، السالم ليهمع التحق بالحوزة العلمية لينهل من علوم أهل البيت

فس الوقت ويف ن، رب قدر من العلوم اإلسالميةأڪكل همه الحصول عىل ، منكبا عليها
كان حريصا أشد الحرص عىل أداء التكليف الرشعي وحاجة الساحة الجهادية إليه 
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نحن نطلب العلم من أجل رضا هللا سبحانه فكيف  (وألمثاله من املؤمنني فكان يقول
كان يلتحق بإخوانه . )إلينا؟الجهاد بحاجة بالرغم من أّن نحقق رضاه بطلب العلم 
  . يامرس دوره التبليغي والجهادي معااملجاهدين بني فرتة وأخرى ل

  .  عدة واجبات جهاديةونفذ معها، م٦/٩/١٩٨٢تاريخقوات الشهيد الصدر ببالتحق 
مشاركا إياهم ، م٣/٨/١٩٨٤إىل، م١/٣/١٩٨٤قوات بدر من  يمجاهدمع  تطوع

إىل جانب دوره التبليغي يف أوساطهم بإسلوبه ، فعالياتهم الجهادية يف هور الهويزة
 كان يستغل عطلة الدراسة الحوزوية ليشارك املجاهدين جهادهم  فقداملؤثرالجذاب 

م ٢١/٣/١٩٨٥وتطوع مرة ثانية من . السالم ليهمع ولريفدهم مبا كسبه من علوم أهل البيت
ومل مييض عىل وجوده إال شهر ، م٩/٢/١٩٨٧ويف املرة الثالثة عاد يف . م٢٠/٦/١٩٨٥إىل 

  . ة الرفيعوبضعة أيام حتى نال وسام الشهاد
مام تفرد به هي الحالة السلوكية والعرفانية التي كان يعيشها يف مختلف جوانب 

ويف ، وإخالصه وتفانيه وخشوعه يف حال صالته، فتجد حبه وعشقه هلل سبحانه، حياته
 فكان مورد حب واحرتام وإعجاب، درسه وجهاده ويف عالقاته االجتامعية مع املؤمنني

 القرآن ويقول هو الشايف كان مواظبا عىل قراءة.  بهواكه واحتو ه وعرفو ن عارش م
 حتى ختم حياته الحافلة بالهجرة والجهاد بالشهادة وهي غايته … مام نعاينواملعايف

عىل أثر شظية ، م١٢/٣/١٩٨٧يومفرزقه هللا سبحانه وحباه بها واختاره إليه ، ومناه
لرتجع ، ن مدينته البرصةأصابت رأسه الرشيف فسقط مرضجا بدمه الزيك عىل مقربة م

  . نفسه املطمئنة إىل ربها راضية مرضية لتفوز مبقعد صدق عند مليك مقتدر
شيَّعه جمع غفري من املؤمنني ودفن يف جنة الشهداء يف مدينة قم املقدسة ليبقى قربه 

  . الثوار و منارا لألحرار
  سالم عليه يوم ولد ويوم هاجر واستشهد ويوم يبعث حيا
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 قضاء املدينة — من مواليد محافظة البرصة
نشأ وسط والدين . م١٩٥٢عامقرية باهلة  —

فغذياه الحب  السالم ليهمع محبني ألهل البيت
والحنان كيام يكون طّيب النفس سليم 

ئية يف مدرسة مل دراسته االبتداأڪ. الفطرة
ثم انتقل إىل متوسطة اإلمام ، اإلتحاد

،  محلة السوق-يف قضاء املَديْنة  السالم ليهع عيل
    .  اإلعدادية يف ثانوية املَديْنةمل الدراسةأڪو 

وُعنّي ، م١٩٧٧-٧٦وتخرج مدرسا للعام الدرايس ، قُبل يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية
  . يف إحدى مدارس منطقته

لهذا أحبه زمالؤه يف ، وحسن منطقه وتواضعه، وبلطف كالمه،  بخلقه الرفيعامتاز
  . الدراسة وأساتذته وأبناء منطقته

وكان ، زُجَّ يف الحرب الخارسة التي شنها النظام البعثي عىل الشعب املسلم يف إيران
رثوات وكذلك هدرا ل، وإراقة للدماء بالباطل، ألنه يرى فيها إزهاقا لألرواح، رافضا لها

وكان يقول ألفراد الوحدة العسكرية التي ، الشعبني املسلمني الجارين ولرثوات املنطقة
  .  الصهاينة والغربينتفع منها إال ال كان فيها إّن تلك الحرب

وقام بواجبه يف معسكرات األرس وكان ، وعندها تنفس الصعداء، أُرس يف إحدى املعارك
خذ عىل عاتقه تدريس العقائد والفقه واللغة وأ ، دوره مشهودا يف التبليغ واإلرشاد

  . وكانت كلامته تجد لها طريقا إىل قلوب مستمعيه وذلك لصدقه وإخالصه، العربية
 ذلك الفيلق الذي قدم آالف الشهداء واملعاقني —التحق بصفوف مجاهدي فيلق بدر 

ت ت املتطوعني من معسكرا ضمن الدورة األوىل من دورا—عىل طريق ذات الشوكة 
وكُلف ، لتكون أُوىل مشاركاته يف معركة حاج عمران، م١٠/٧/١٩٨٦ريخ األرس بتا

وكان معينا يف إحدى ، بواجبات جهادية أخرى كان آخرها عىل حدود مدينته البرصة
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نال وسام الشهادة الرفيع فبطريات املدفعية فسقطت بجانبه قذيفة مدفع 
ودفن يف مقربة ، راقيني يف املهجروشّيع من قبل جمهور غفري من الع، م٢٣/٣/١٩٨٧يف

  .الشهداء يف مدينة قم املقدسة
والدي والديت إخويت أخوايت أوصيكم باإلسالم نهجا وحياة فإن  (هللا رحمهومن وصيته 

  . )الحياة والسعادة به
  من أردت اإلسالم رشعة ومنهاجا ياعيلأبافسالم عليك 

  وسالم عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا

  
قبيل ) عىل اليسار (أبوعيل الحلفيوالشهيد  )يمنيالعىل ( أبوواثق الباهيل الشهيد

  عمليات كربالء الثانية
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وسط أرسة مؤمنة ، م١٩٥٥عامولد يف بغداد 

يكنُّ لها أهل املنطقة ت سمعة حسنة ذا، ملتزمة
فتغذى منها األخالق ، كل االحرتام والتقدير

    . الفاضلة والخصال الحميدة
، عندما بدأ النظام العفلقي يُطبق كامشته عىل األوضاع يف العراق، م١٩٧٥-١٩٧٤عاميف 

اليس كان متيقظا واعيا ملا يدور وراء كو ، مؤو ويجرب الناس عىل االنتامء لحزبه املش
ويحذرهم من ، فكان ينبه أصدقاءه املقّربني، البعث وما يخطط له هذا الحزب اللعني

لذا ، فكان يرفض االنتامء إليه رفضا قاطعا،  الخبيثةه الحزب واتجاهاتلذلكخطر االنتامء 
  . صار يعيش مراقبا تالحقه عيون زبانية النظام البغيضة

وقد أنجاه هللا سبحانه من ، اإلسالم حرب عىلسيق مجربا مع ذلك الجيش الذي قدم 
بتاريخ فاستنشق عبري الحرية بعد أن أرس ، ذلك الكابوس الذي كان يؤرقه ليل نهار

 بعد أن زّج به النظام البعثي ) دزفول-شوش ( يف عمليات الفتح املبنيم٢٣/٣/١٩٨٢
  . اللئيم يف أتون قادسيته القذرة

حيث ، يف التقوى واإلميان والعمل الصالحعاش يف معسكرات األرس فكان املثال الرائع 
فكان يعد نفسه إعداد ، منَّ هللا عليه بفرصة صقل النفس وبناء الروح الجهادية

مواظبا عىل تأدية واجباته ، السالم ليهع  الحسنيعبدهللالصالحني ألنفسهم للسري يف خط أيب 
 يكون أحد الجنود وكان يدعو هللا باستمرار أن، العبادية وقراءة القرآن واألدعية

ويتطلع بشوق ، إله إال هللا محمد رسول هللا ال املدافعني واملجاهدين من أجل إعالء كلمة
  . م يف بغداداڪكبري إىل اليوم الذي سيقاتل فيه نظام الجرمية الح

، حسن األخالق واملعارشة مع إخوانه، صادق القول والفعل، غفران صبورا شجاعاأبو كان 
لفضح جرائم نظام جنبا إىل جنب إخوانه املؤمنني سكر األرسى فهو يتحرك داخل مع

  . وأساليبه العدوانية والتخريبية ضد الشعب العراقي، الطاغية املجرم
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حيث ،  بفرح ورسور كبريينالخروج من معسكر األرسخرب  تلقى إذأنعم هللا عليه 
ق باملجاهدين يف احوااللت، تحققت أمنيته بالجهاد يف سبيل هللا ومقاتلة نظام العفالقة

  . م١٨/١٢/١٩٨٦يومقوات بدر 
فوج عامر  — كانت مشاركته األوىل ضمن فرقة حمزة، بعد أن أنهى التدريبات الالزمة

كانت و . وعىل مشارف مدينة البرصة حيث أبدى فيها بسالة وشجاعة فائقتني، بن يارس
بعمليات اقتحامية لقيام الفوج ل عندما ُكلف، له مشاركة أخرى رشق مدينة السليامنية

  . م٢٨/٨/١٩٨٧تاريخب  حتى استشهادهكاوبقي مرابطا هن، داخل األرايض العراقية
غفران قد شاهد عددا من الرؤى الصادقة فرست جميعها بأنها الشهادة املقبلة أبو كان 
كأن الشهيد مع أخ خرية و حيث كانت الرؤيا الثالثة واأل ، وفرح لذلك فرحا كبريا، عليه

مخاطبا إياهام ، السالم ليهع يُكلامن القاسم بن الحسن رساجأبو  و الشهيدمؤمن آخر وه
أدري واألمر بيد  الوهللا(، السالم عليه غفران عىل القاسمأبو  فرّد )متى تأتيان إلينا؟ (بالقول

أنت ، إذا أنتم ضيوفنا يف اليوم السابع من املحرم(السالم  ليهع فأجابهم القاسم، )هللا
  …)كاون أنا يف استقبالكام هنأڪوس، ند صالة الظهررساج عأبو وصاحبك 

غتسل لي اهباغفران الساعدي ذأبو يف صبيحة اليوم السابع من املحرم الحرام شوهد 
ثم ، والوقت أخذ يقرتب من صالة الظهر،  حاجياته لغرض ترتيبهاامعاج، غسل الشهادة

حظات لقراءة فقّرر أن يستغل بعض الل، ذهب وتوضأ وفرش سجادته ليتهيأ للصالة
،  منه استقرت شظية منها يف مؤخرة رأسهمقربةوفجأة سقطت قذيفة عىل ، القرآن

  . وفاضت روحه الطاهرة، فوضع القرآن عىل وجهه وخر ساجدا عىل الرتبة
ول يل قكيف ت (…باستغراب أيب غفرانرساج عىل جثامنه وهو يبيك محدثا أبو وقف 

وما ،  وبقي حائرا يف تفسري هذه املسألة) وبقيت أنا؟تإنك تستشهد معي وقد استشهد
فأصابته شظية منها واستقرت يف  قذيفة أخرى يف نفس املكان تسقطهي إال لحظات و 

 وهكذا …بني ذهول ودهشة املجاهدين الحارضين،  فسقط بالقرب منهخارصته
ليلتحق هو ورفيقه يف ذلك اليوم ، تحققت الرؤيا الصادقة للشهيد أيب غفران الساعدي

  . ب النبيني والصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقابرك
أوصيكم بتقوى هللا وإقامة الصالة واألمر باملعروف والنهي عن  (هللا رحمهومن وصيته 

ني والدفاع اڪاملنكر والجهاد يف سبيل هللا بأموالكم وأنفسكم ومساعدة الفقراء واملس
  . )…عن العلامء واملجاهدين

   السالم عليه ىل جميع الشهداء السائرين بركب الحسنيسالم عليهام وع
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  ــــ ـــــجعفر البهاديلأبو  ـــ ــــ٩٠ـ ـــــ

إحدى ، من مواليد قرية كاظم السدخان
. م١٩٥٥القرى التابعة ملحافظة ميسان 

، نشأ وترىب يف تلك األجواء الريفية النقية
سليمة التي علم منها الطيبة والفطرة الفت

أراد صدام القضاء عليها فأعدم زبانيته 
 — سلطان وهاشم — إثنني من أعاممه

محمد  — وثالثة من أوالد عمومته
  . وآخرين — وخيون ومزبان

  
  . ثم اتجه للعمل يف رشكة الزيوت النباتية، أنهى املرحلة االبتدائية

  . عىل األخرض واليابسلتأيت صدام التي أشعل فتيلها القادسية استدعي إىل محرقة 
وبعد أن ، م٢٢/٣/١٩٨٢تاريخ بعد أن أُرس بمن تلك املحرقةمنَّ هللا عليه بالخالص 

قرر مشاركة إخوانه املجاهدين يف دفاعهم عن املظلومني ، استنشق عبري الحرية
ومن تبعها من ، يعانون األَمّرين من حكم العصابة املجرمةكانوا الذين ، واملستضعفني

  . وأبناء جلدتهم، ممن باعوا ضامئرهم وأصبحوا أداة طيعة لرضب أهلهم، رضاالت األ حث
لواء  — انخرط يف صفوف قوات بدر، بعد أن أّدى واجبه الرسايل يف معسكرات األرس

وكانت ، ضمن أفراد الدورة الثانية، م١٩٨٦متوز١٠تاريخبفوج جعفر الطيار  — حمزة
، وعىل مشارف مدينة البرصة، م١/١/١٩٨٧تاريخأول مشاركة له يف جنوب العراق ب

 ضد النظام يليسجل مع إخوانه املجاهدين أنصع صفحة من صفحات موقفهم الجهاد
  . البعثي الفايش

بعد أن اختري مع مجموعة من املجاهدين ، فحقق هللا أمنيته، لشامل العراقيشتاق كان 
فاستقروا ،  األخرىية والفصائل املجاهدةبالتنسيق مع األحزاب الكرد، كاللمشاركة هن

ذوها منطلقا لعملياتهم الجهادية واتخ،  التابعة ملحافظة السليامنيةداغ قرهيف منطقة 
ويعالجون ، كانوا يصلون محتاجهم، بتقديم العون لهم، ساعدة الناس والقرى املجاورةمل
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،  يف قلوب املحرومني من أبناء شامل الوطناألملفقد زرعوا ، مرضاهم وجرحاهم
فهو يرى ، وكانت تلك املشاهد تؤمله، لهم قلوبهم قبل بيوتهم ألهايل وفتحوافأحبهم ا

بعد ،  الناس يجودون مبا لديهم ولو يكلفهم ذلك العمل حياتهم يف بعض األحيانأولئك
التي تنهال عليهم بالقصف الجوي ، أن يصل خرب ذلك إىل القوات البعثية املجرمة

  . واملدفعي
 يف هاآخر كان و ، لتي تقوم بها القوات يف شامل العراقشارك يف جوالت االستطالع ا

، للقضاء عىل املجرمني) ٦٦(فقد قّرر املجاهدون رضب معسكر سنگاو، منطقة سنگاو
أيب فوج  — ت ثالثة أفواجفتحرك، الذين كانوا مصدر إيذاٍء وتجاوز عىل أبناء املنطقة

، رضب املعسكر وتدمريهلمن ثالثة محاور  — الفضلأيب الخري و أيب  فوج، طارق البرصي
  …طارق البرصيمع فوج أيب جعفر وكان أبو 

بعد تحقيق وا بانسح ثم ه ومعداتته أسلحواوغنماملعسكر سيطر املجاهدون عىل  
فسقط شهيدا مرضّجا ، جعفر أصيب يف تلك املعركة بإطالقة يف عينهأبو لكن ، أهدافهم

وقد عرجت روحه ، سالم وأهلهدفاعا عن اإل ، م٢٦/١٢/١٩٨٧بدمه عىل تلك الُرىب ليلة 
  .  إىل بارئها راضية مرضية إىل جوار النبي وآله األطهاركاالطاهرة من هن

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا

                                              
  .معسكر للقوات العبثية يف أطراف محافظة السليامنية: سنگاو )٦٦ 
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   ــــــــــــــــفاطمة العيداينأبو  ـــــــ ــــ٩١ـ ـــــ
قع ويف قضاء أيب الخصيب الوا، م١٩٥٧عاميف 

، ولد طعمة العيداين، جنوب مدينة البرصة الفيحاء
فارتشف منها اإلميان ، وسط أرسة مؤمنة طيبة

  . واألخالق الحسنة
  

عىل شواطئ   يف تلك األجواء بني بساتني الكروم والنخيل الباسقاتتد عودهترعرع واش
، فكان ذا نفس شفافة، كل ذلك كان له األثر عىل روحيته وشخصيته — شط العرب

  . وحس مرهف
أُستدعي إىل ، ، م١٩٧٣عاماملتوسطة  ملأڪثم ، أنهى املرحلة االبتدائية يف مدينته

ويف تلك الفرتة حاول ، م٢٦/٥/١٩٨٠تاريخوترسح ب م٢/٥/١٩٧٦يفالخدمة اإللزامية 
بعد أن شنَّ حربه الظاملة ، ولكن النظام املجرم املعتدي مل ميهله، مامرسة حياته املدنية

مع عرشات اآلالف من شباب  فاستدعي، م٢٢/٩/١٩٨٠يفرية اإلسالمية عىل الجمهو 
فالتحق ، بعد يومني من اندالعها لخدمة االحتياط يف الجيش العراق

د النظام إىل سجن أرسة كل من فقد عم، وكان مجربا عىل املشاركة، م٢٤/٩/١٩٨٠تاريخب
يف قبضتهم من كام أن املجرمني يعدمون كل من يقع ، يرتك الجبهة ويرفض الحرب

  . الجنود الرافضني للمشاركة يف تلك املحرقة بحجة التخاذل
كان يتحني الفرص للخالص من ، يف تلك الحقبة العصيبة التي مرّت عىل أبناء العراق

ويف ، والتي أُريد منها رضب اإلسالم يف املنطقة، أُتون تلك الحرب الطاحنة
سالمية أرس قوات الجمهورية اإل ما وقع يف بعدم تخلص العيداين ٤/٤/١٩٨١تاريخ

ويحصل عىل رشف املشاركة مع املجاهدين يف مقاتلة النظام ، ليستنشق عبري الحرية
  . الشوفيني الذي قتل األخيار وانتهك الحرمات

لتكون أول مشاركة له ، فاطمة بصفوف املجاهدينأبو التحق ، م١٧/١٢/١٩٨٦تاريخيف 
ثم انتقل إىل شامل الوطن ،  جعفر الطياروكان ضمن فوج، عىل مشارف مدينته البرصة

فشارك يف عمليات كفري التي نّفذها ، ملظلومني من أبناء كردستانليدافع عن ا
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فكان يحث املجاهدين عىل مواصلة ، املجاهدون ضد أجهزة النظام ومؤسساته القمعية
 والعزة والكرامة يف الجهاد، إن الجنة تحت ظالل السيوف (وكان يقول لهم، الدرب

  . )وطريق ذات الشوكة
وكانوا يجّسدون ، كان املجاهدون يشاركون أهايل القرى الكردية أحزانهم ومعاناتهم

  . لهذا أحبهم أهايل كردستان واعتزوا بهم، األخالق اإلسالمية العالية
وقام ذلك الفوج ، فاطمة مسؤولية إمرة فصيل يف إحدى رسايا فوج أيب الفضلأبو شغل 

وأيب طارق بشن هجوم عىل معسكر سنگاو التابع ملحافظة مع فوجي أيب الخري 
فاطمة العيداين أبو وعىل تلك الُرىب سقط ، وُدّمر العدو وُمزَّق رش ُممزَّق، السليامنية

إثر انفجار لغم زرعه البعثيون حول مقراتهم ورباياهم ظنا ، م٢٣/٢/١٩٨٨تاريخشهيدا ب
فاطمة إىل جوار ربه أبو فرحل ،  من الوصول إليهماملجاهدين نعمتمنهم أن حصونهم 

 — داغ قرهودفن يف مقربة الشهداء يف ، حيث الروح والريحان وجنات النعيم، شهيدا
  . مدينة السليامنية

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
   داغ قره ـــ السليامنيةالشهيد العيداين مع مجموعة من املجاهدين يف 
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   ــــــــــــــــإميان النارصيأبو   ـــــــــــــــــ٩٢ـ ـــــ
 قضاء الرفاعي — ولد الشهيد ناظم يف محافظة ذي قار

، م٣/٦/١٩٦٢يومقرية الشموس  — ناحية الفجر —
غذته الطيبة والعادات الحسنة ، وسط أرسة مؤمنة فقرية

    . واألخالق النبيلة
  . تأمني العيش الكريم ألرسته يف ملساعدة والده  وسطةاملتومل يكمل مل االبتدائية أڪ

أُجرب ناظم ، يف سنوات الحرب األوىل التي شنها صدام املقبور عىل الجمهورية اإلسالمية
فكتب هللا له النجاة يف الهجوم ، وكان يتحني الفرص للخالص منها،  فيهاكاعىل االشرت 

ومن ، م٢٤/٥/١٩٨٢تاريخنة املحّمرة بمديلتحرير  الذي شنته قوات الجمهورية اإلسالمية
كام ، التي كانت فرصة له لإلعداد العقائدي والروحي،  نُقل إىل معسكرات األرسكاهن

  . كانت فرصة له لتعلم أحكام الدين والرشيعة
لواء ، بعد إرصار وإلحاح عىل املسؤولني ُوِفق لاللتحاق بإخوته املجاهدين من قوات بدر

وخالل تواجده يف ذلك اللواء اشرتك يف عدة ، م٢١/٧/١٩٨٧ختاريحمزة سيد الشهداء ب
  . وكان يُعرف بينهم بأيب إميان النارصي، واجبات جهادية

 العراقالتي كُلفت بواجب يف شامل ، نجاهدياملنتقل إىل قوات ا، م١٧/١٠/١٩٨٧تاريخب
  . حافظة السليامنية التابعة ملداغ قرهمنطقة  —

فبعد عّدة عمليات ، ول الوطن واالستشهاد عىل ترابهحقق هللا أليب إميان حلمه بدخ
وواجبات جهادية أستشهد أثناء الهجوم عىل معسكر من معسكرات مجرمي صدام يف 

وذلك إثر انفجار لغم أدى ، وكان ضمن فوج الشهيد أيب طارق البرصي، منطقة سنگاو
ئم صدام فرحل إىل ربه شهيدا وشاهدا عىل جرا، م٢٤/٢/١٩٨٨تاريخإىل استشهاده ب

  . فإىل رحمة هللا ورضوانه، وحزبه اللعني
  إميان يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأبا سالم عليك
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  ـــــــــــــ ـــــــشيامء املوسويأبو  ــــــــ ـــ٩٣ـ ـــــ
 الرباط الصغري — البرصة الفيحاءمحافظة يف 
يرجع ،  وسط أرسة مؤمنةوالدتهم كانت ١٩٦٥عام

، وهي من األُرس العريقة، نسبها إىل الدوحة املحمدية
، سعدت األرسة بسعيد واعتنت برتبيته فنشأ مؤمنا

 يصطحبه إىل املسجد واىل املجالس التي والدهوكان 
  . السالم ليهمع تذكر فيها فضائل أهل البيت

ه الرباط الصغري يف املدرسة االبتدائية يف محلتدخل 
  …وبعد إكاملها دخل املتوسطة، العّشار

  
  . خلوقا مؤدبا يف تعامله مع زمالئه وأساتذته فأحبه الجميع، يف دراستهمجدا  كان طالبا

داهمت قوات أمن ، م١٩٨٠عاميف صبيحة أحد األيام ويف إطار حملة التهجري القرسي 
التبعية اإليرانية واعتقلت جميع أفراد النظام البعثي املجرم بيت السيد درويش بحجة 

سيقوا اىل سجن . د الذي كان طالبا يف الصف الثالث املتوسطيمبا فيهم سع، أرسته
 وسط أجواء من الرعب ألقي بهم عىل كاومن هن،  نقلوا إىل بغدادثمالبرصة  تسفريات

البعثيني الحدود اإليرانية؛ أنزلوا من السيارات املكشوفة بالركالت وسط إطالق نار 
 من ترىب يف مدرسة يتفوه بها إال ال الكلامت النابية والبذيئة التينباحهم باملجرمني و 

، بعد أن سلبوهم كل ما ميلكون، قام النظام بإلقاء األرس يف أرض وعرة. صدام وحزبه
بعد مسريٍ مضٍن استمر إىل منتصف نهار اليوم التايل و  فاتجهت تلك األرس املنكوبة ليال

وقّدمت لهم املاء والطعام ثم نقلوا إىل قوات الحرس الثوري استقبلتهم ران فوصلوا إي
  .  يف طهرانأرسة السيد درويش واستقرت املدن

شن صدام املجرم حربه عىل الجمهورية اإلسالمية والتي كانت الحلقة األخطر من 
لك الخطر د مبكرا لعظم ذيوقد تنبّه سع، حلقات التآمر عىل اإلسالم والدولة اإلسالمية

فكان يتحني الفرص لاللتحاق باملجاهدين من أجل دفع كيد أعداء اإلسالم حتى حقق 
وكان ذلك التاريخ منعطفا مهام يف حياته حيث التحق ، م٣/٩/١٩٨٣هللا له ذلك يف
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وبعد أن أنهى دورة عسكرية تدرب فيها عىل أنواع ، باملجاهدين وقد كّني بأيب شيامء
كانت له مشاركات يف مواقع مختلفة من سوح الجهاد ، طةاألسلحة الخفيفة واملتوس

كام ذكر يف جواب شيامء من ذلك أبو وكان هدف ، والرصاع ضد النظام القمعي يف بغداد
  . هو إسقاط النظام الصدامي املجرمعن سؤال ورد يف استامرة التطوع 

لشهيد دخل مع قوات بدر إىل هور الحويزة واشرتك معها يف عدة واجبات ضمن فوج ا
اشرتك يف عمليات عاشوراء التي نفذها . الصدر وكان أحد مخابري ذلك الفوج

املجاهدون عىل بحرية أم النعاج واملناطق املحيطة بها شامل غرب هور الحويزة 
واشرتك يف معركة كربالء الثانية التي نّفذها املجاهدون يف شامل ، م٢٣/١٠/١٩٨٥تاريخب

وأبىل فيها بالء حسنا وجرح يف ظهره ، م١/٩/١٩٨٦يختارالعراق يف منطقة حاج عمران ب
  . أثر سقوط قذيفة بالقرب منه

ه يف إحدى العمليات الجهادية عىل مشارف مدينته اڪوعند اشرت ، م٢٠/١/١٩٨٧تاريخب
إثر إصابته بعدة شظايا ورصاصة يف بطنه ويده ، شيامء جرحا بليغاأبو البرصة جرح 

وعندما ، بقي عدة أشهر بعيدا عن سوح الجهاد فىنقل عىل أثرها إىل املستشف، اليرسى
وهو الذي آل عىل نفسه امليض يف هذا ، مثُل للشفاء عاد لحمل سالحه مرة أخرى

  . أو الشهادة الطريق حتى النرص
التي ،  الخميني لوحدة مخابرة لواء اإلماممسؤوال، م٦/٨/١٩٨٧تاريخشيامء بأبو اختري 

واستمر مع تلك القوات ، ابعة ملحافظة السليامنية التداغ قرهكُلّفت بواجب يف منطقة 
وكان آخرها الهجوم عىل معسكر سنگاو الذي كان مقرا ، مشاركا يف العديد من الواجبات

وأثناء ، الذين أذاقوا أبناء كردستان الويل وعاثوا يف أرضها فسادا، لعمالء صدام ومجرميه
ىب بعد أن أصيب بشظايا شيامء شهيدا مرضجا بدمه عىل تلك الرُ أبو الصولة سقط 

فكان حقا من الذين . م٢٤/٤/١٩٨٨تاريخن مختلفة من جسمه باڪوإطالقات نارية بأم
  . صدقوا ما عاهدوا هللا عليه

  يعرف الكلل وامللل ال أبا شيامء مجاهدا يا سالم عليك
  وسالم عليك تحمل يف جسمك آثار الجراحات

  وسالم عليك يوم سقطت شهيدا عىل أرض كردستان
  م عليك يوم تبعث حياوسال 
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  ـــــــــــــــــــ ـــعباس العّواديأبو  ـــــــــ ــــ٩٤ـ ـــــ

مدينة  — م يف منطقة الشوميل١٩٥٩عاممن مواليد 
عروفة بحبها م، عاش يف أحضان أرسة ملتزمة دينيا، الحلة

يعود نسبها إىل اإلمام ، السالم ليهمع ألهل البيت
فوالده من السادة األجالء املعروفني يف ، السالم ليهع الكاظم

امه اللتز ، ويكنُّ له أهلها احرتاما خاصا، تلك املنطقة
  . الديني واألخالقي وحسن سريته

  

  
وعىل اتصال به منذ ، عليه تعاىل هللا ضوانر  الكريم عىل معرفة بالشهيد الصدر عبدكان السيد

وتخرجه ، وكان اختياره للكلية العسكرية، أن كان طالبا يف املرحلة املتوسطة واإلعدادية
بإشارة من السيد الشهيد  — رغم املعدل العايل الذي حصل عليه — برتبة مالزم ثانِ 

  . يشألنه كان يطمح أن يصل املؤمنون إىل رتب متقدمة يف الج، رسه قدس الصدر
 كاطيلة وجوده هنالصدامي عاش مراقَبا من قبل النظام ، بسبب والئه لإلسالم والتزامه

حيث كان ، وخصوصا عندما زَّج به النظام يف الحرب الظاملة بعد عامني من اندالعها
وتحقق له ذلك ، يتطلع بشوق كبري إىل لحظة الخالص من كامشة النظام الصّدامي

ها الجيش الصدامي التي قام ب، ريات والرتتيباتيغلتة اعندما استغل فرص، م١٩٨٢عام
عابرا حقول ، حيث شقَّ طريقه بصعوبة بالغة )دزفول — شوش( قواته يف قاطععىل 

  .  يف ذلك القاطع الشائكةكاأللغام واألسال
متكن من خاللها تدريس فكر ، كان العّوادي يتمتع بقابليات علمية وثقافية عالية

وكذلك درّس الرسائل العملية ، فنال إعجاب تالميذه، عليه تعاىل هللا ضوانر  الشهيد الصدر
  . عليهم تعاىل هللا رضوان والسيد الخويئ، والشهيد الصدر، لإلمام الخميني

للمشاركة مع إخوته ، م١٩٨٦عامفرح فرحا غامرا عندما سنحت له الفرصة أواخر 
ث بدت عالمات االبتهاج حي، املجاهدين يف قوات بدر يف قتال البعثيني املعتدين

  . والرسور واضحة عليه كمن يُبّرش باالستعداد لساعة زفافه
وكان خاللها مثاال يف ، بكل نشاط وطاعة وانضباطدخل دورة للتدريب العسكري أداها 
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  . وكان متلهفا لنهاية الدورة للمشاركة يف العمليات، األداء والتحمل
مليات البطولية التي دارت رحاها عىل مشارف منها الع، وفِّق للمشاركة يف عدة عمليات

واسعة يف العمليات وله مشاركات كثرية و ، وعمليات رشق السليامنية، مدينة البرصة
وكانت له مفاخر ، حيث كان ضمن قوات الداخل،  العراقيف كردستاناالقتحامية 

 ا معهو الزال يذكرها أصدقاؤه وإخوانه الذين شارك، بطولية يف كل عملية اشرتك فيها
  . باعتزاز لشجاعته الفائقة

عندما ، وكان يتصدى بنفسه للجانب األخطر،  عدة مسؤوليات ملجاميع جهاديةتوىل
  . يوّزع الواجبات القتالية عىل أفراد مجموعته

عباس العّوادي حيث أبو وهي آخر العمليات التي خاضها ، االقتحامية سنگاو يف عمليات
، منطقة سنگاو تقع بني مدينتي السليامنية وكركوكف. نال فيها رشف الشهادة الرفيع
وتحرير ، نة العسكرية للنظام العفلقياڪ سحق املكانوالهدف من تلك العمليات 

وقد ، ورّدا عىل قصف البعثيني لعرش قرى كردية آمنة يف العامدية وكركوك، املنطقة
ات ثقيلة وتدمري ما فيه من معد، متكن املجاهدون من السيطرة عىل معسكر سنگاو

ثم  — الجحوش — مرتزقةمن صداميني و قوات ال سحق غنم أسلحة خفيفة بعدو 
  . االنسحاب إىل مواقعهم

وأبناء الشهيد الصدر يف مواصلة ،  العملية اقتدار وشجاعة أنصار اإلسالمتلكسجلت 
ومن هؤالء شهيدنا العّوادي الذي ، والثبات عىل الخط املستقيم، النهج االستشهادي

فكان فيها كالليث الهائج يتنقل من ، بالشجاعة الفائقة التي أبداهاله ميع شهد الج
واعترب ذلك اليوم بالنسبة إليه يوم ، موقع إىل آخر تحت كثافة نريان العدو البعثي

فسقط قطيع ، وعند االنسحاب انفجر أحد األلغام تحت قدميه، ربڪالغضب األ
أرجوك أن ترتكني يف  (وقال، ي رافقهورفض إخالءه رغم إلحاح املجاهد الذ، الساقني

أخذ بقي يف مكانه و وفعال . )مكاين ألن لدي حسابا مل ينته بعد مع هؤالء املجرمني
 هم فأطلقتقتلف،  أخذ يرشقهم بنريانه،م منهمجموعةوعندما اقرتبت ، ي املجرمنييناد

ذلك  كانو ، حتى فاضت روحه الطاهرة، النار عليهمجموعة من املجرمني 
من  —يف شوارع چمچامل آخرين شهداء مع  بسحل جسده موا قاثم، م٢٤/٢/١٩٨٨يوم

 ذلك استياء الناس وسخطهم من رغم،  بواسطة السيارات— توابع مدينة السليامنية
ليخلد مع النبيني والصديقني ، وهكذا تَوَّج حياته بوسام الشهادة الرفيع، العمل اإلجرامي

  . والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا
وأن ، أوصيكم بالتمسك بحبل هللا املتني: إخويت وأخوايت األعزاء (ومن وصيته إىل أهله
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واسعوا إىل نرش اإلسالم ، تغرتّوا بهذه الدنيا الفانية ال وأرجو أن، يكون اإلسالم غايتكم
  . )…وليكن هدفكم الشهادة املقدسة فإنها الفوز العظيم، العزيز

  . )نان ُمنَّ عيلَّ بالتقطيع يف سبيلك إنك مجيب الدعاءم يااللهم (هللا رحمهومن دعائه 
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا

  

  
  م١٩٨٨ —مجاهدوا بدر يف قره داغ 
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   ــــــــــــــــفالح الرشيفيأبو  ـــــــــ ــــ٩٥ــ ــــــــ

ينتمي إىل أرسة ، م١٩٧٢عاممن مواليد النجف األرشف 
تغذى منها ، السالم عليهم مؤمنة وموالية ألهل البيت

فكان ومنذ صغره ، حب الفضيلة والسجايا الحميدة
ملتزما مواظبا عىل حضور مجالس العزاء مغرتفا منها 

    . اإلرصار والفداء الحسيني
، ة يف النجف ألبنائهامل الصف األول والثاين يف املدرسة التي أنشأتها الحوزة العلميأڪ
لكن ، يتأثروا باألفكار والتيارات الفاسدة التي أشاعها البعثيون يف أوساط املجتمع ال ليك

  . النظام مل يسمح لتلك املدرسة باالستمرار
لت آالف ضمن نطاق جرمية التهجري التي طا، م١٩٨٠عامإىل إيران هجر مع أرسته قرسا 

ا من كل يشء وأُلقي بهم عىل الحدود اإليرانية وتُركوا وقد ُجرّدو األرس العراقية املظلومة 
  . بيد القدر

 املستضعفني أولئكوشاء هللا أن يصنع من ، فالتحقوا به، كان والدهم قد هجر قبلهم
  . قوة تقف بوجه الظاملني البعثيني

وكان من ، مواظبا عىل حضور املجالس الحسينية، ُعرف بأخالقه الحسنة وسمعته الطيبة
 يطل شهر محرم الحرام عىل املسلمني حتى يكون للشهيد حضوره انوما ، متهاخد

  . الفّعال يف خدمة املنرب الحسيني
وكان يويص أرسته دامئا بااللتزام بالحجاب ، يرىض بالضيم والخنوع ال كان أيب النفس

كاد ت وال دائم االبتسامة، ملتزما بالصالة يف أوقاتها، والعفة واألوامر والنواهي اإلسالمية
  . تفارق محياه

فلقد أراد الذهاب إىل الجبهة ، كان شديد الحامسة واالندفاع للذود عن حياض اإلسالم
  . ورُفض لصغر سنه فأخذ بالبكاء لرفضهم إياه، وهو مل يبلغ الثانية عرشة من عمره

وج ضمن ف، وهو ابن الخامسة عرشة، م٢١/١/١٩٨٧يومالتحق باملجاهدين يف قوات بدر 
ُعرف فقد ، وكان يتمنى أن يكون مقاتال يحمل بندقيته، در يف صنف املخابرةالشهيد الص



 ___٢٢١______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

يتواىن عن أي واجب ال ، يعرف الكلل واملللال ،  الفرتة بنشاطه وحركته الدؤوبةتلكيف 
  . يُكلّف به

 اومل، م١١/٣/١٩٨٨يومنال وسام الشهادة الرفيع عىل مشارف مدينة حلبچة املظلومة 
  . فإىل رحمة هللا ورضوانه. رهيبلغ السادسة عرش من عم

حتى أدافع عن ، إين أشكر هللا الذي وفقني للجهاد يف سبيله( هللا رحمهومن وصيته 
مع إخويت املجاهدين الذين ضحوا بأنفسهم دفاعا عن اإلسالم ، املسلمني واملستضعفني

  . )واملسلمني
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
  حلبچة لعمليات واالستعداد الرشيفي حفال  أبو الشهيد
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  ـــــــ ـــــأنفال السالميأبو  ــــ ــ٩٦ــ ـــــ

فأحس بحالوة اإلميان ، يف جوف الليل تهّجد نافلة
فكانت ، نوم وال تأخذه سنة ال واملناجاة إىل َمنْ 

وكانت ، عام يف قلبهمتتمة شفتيه تعرب بصدق 
 وسلم وآله عليه هللا صىلآل محمداآليات القرآنية وزبو 

هكذا . تفوح من فيه — الصحيفة السجادية —
كان يف حياته التي كانت مسك ختامها الشهادة 

  . يف سبيل هللا
قضاء الفلوجة  — ولد يف محافظة األنبار

ربّت أبناءها عىل ، م وسط أرسة متدينة١٩٥٥عام
  …لفاضلةاألخالق ا

  

 عبدهللامحبا لهم وبالخصوص سيد الشهداء أيب  السالم ليهمع كان شديد التعلق بأهل البيت
كان كثري االرتياد ملساجد الشيعة عىل الرغم من كون قد ف، ومنذ صغره السالم ليهع الحسني
، إال أنّه كان مواظبا عىل املشاركة يف مراسم العزاء الحسيني،  املذهبشافعيةأرسته 

كان يعاين الكثري من أجل حبه ووالئه ألهل قد ف،  الرغم من أجواء املنع داخل أرستهب
يف إحدى املرّات وكنت فيها (أنفال فيقول أبو ذكر تويف هذا املضامر ي، السالم ليهمع البيت

ومل يكن ، يف األربعني السالم ليهع صغري السن ومتلهف جدا وأتحرّق شوقا لزيارة الحسني
وأمتمت زياريت ، ولكن هللا هيأ يل سّيدا معّمام اصطحبني إىل كربالء، ر بهلدي ماال أساف

وكان كل ذلك من بركات ، وشكرت هللا عىل لطفه وكرمهاىل دارنا يف أيب غريب ورجعت 
  . )السالم ليهع  الحسنيعبدهللاأيب 

 عندما شن صدام حربه عىل الجمهورية االسالميةيف الجيش استدعي لخدمة االحتياط 
وكان معسكر األرس مدرسة تزود فيها من معارف وأخالق ، ٢٤/٥/١٩٨٢رس بتاريخ فأ 

  . أهل البيت الذين عشقهم
فاشرتك يف عدة ، م٢٢/١٢/١٩٨٧تاريخالتحق يف صفوف املجاهدين يف قوات بدر ب

  . عمليات جهادية أبىل فيها بالء حسنا
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فنذر ، عالء كلمة هللا حياته من الذين عملوا بصدق من أجل خدمة اإلسالم وإ طيلةكان 
  . كأّي مجاهد عشق الخندق والجهاد، نفسه يف هذا الطريق وتحدى بذلك الصعاب

 كانفقد ، وبالخصوص تواضعه فأحبه املجاهدون وتأثروا به، امتاز باألخالق الرفيعة
وهو من حّفاظ األدعية املأثورة عن أهل ، لمجاهدينل عن أي عمل فيه خدمة يتواىنال 

هذه املواظبة املتواصلة يف حفظ األدعية أفاضت جانب العرفان يف ، لسالما ليهمع البيت
  . فكان عندما يتحدث عن الدعاء وأهميته تتجىل للسامع هذه املعاين القّيمة، شخصيته

ليقينه أن ما عند هللا خري ، بقلب مفعم باإلميان، كان يتطلع إىل الفوز بإحدى الحسَنيني
وقد أخربه السيد املجاهد ، فوز قد سبق شهادته بفرتةفكان استبشاره بهذا ال، وأبقى

 وقال له بالحرف الواحد قبل عمليات حلبچة،  باستشهادههللا رحمهمحمد سعيد الخطيب 
زلتك تختلف عن باقي  أيام ومنوما بقي لك إال، أنت أول شهيد من هذه املجموعة(

السيد الخطيب وصدق قول ، أنفالأبو وتحقق ما كان يطمح ويصبو إليه  )الشهداء
عىل ُرىب كردستان من وطننا العزيز ، م١٤/٣/١٩٨٨يوم حيث تّرضج بدمه الزيك هللا رحمه

  . ليكون مشعال من مشاعل ثورتنا اإلسالمية يف العراق
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا
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   ــــــــــــواسطيمحسن الأبو   ـــــــ٩٧ـ ـــــ

قضاء الحي  — من مواليد محافظة الكوت
فضمه خاله إىل ، فتح عينيه يتيام. م١٩٥٤عام

التي ُعرفت بحبها ومتسكها ، بقية أفراد أرسته
ب اڪومشاركاتها يف املو  السالم ليهمع بأهل البيت

فكان مواظبا عىل ، الحسينية ومجالس العزاء
. اء الحسينيحضورها مغرتفا منها اإلرصار والفد

مل دراسته االبتدائية واملتوسطة أڪ
  . رغم الحياة املعيشية الصعبة، واإلعدادية

  
أُجرب عىل املشاركة فيها ، املقبور حربه الظاملة عىل الجمهورية اإلسالميةعند إعالن صدام 

 فكان، لكنه أىب أن يكون أداة طيعة بيد النظام البعثي لرضب اإلسالم والثورة اإلسالمية
 مثينة للخالص من ذلك املوقف الذي كان  يف الخطوط األمامية للجبهة فرصةوجودهل

 وبعد وصوله نقل اىل مدينة طهران فهاجر عن طريق القاطع الشاميل للجبهة، يؤرقه
  .)٦٧( ارممنتزهحيث أسكن يف 

وبعد أن أنهى ، انخرط يف صفوف املجاهدين من قوات بدر، م١٣/٩/١٩٨٣تاريخب
فكان من املرابطني الرابضني يف ، نُّسب إىل فوج الشهيد الصدر، ة الرابعةتدريبات الدور 

اشرتك يف كل العمليات الجهادية التي نّفذها ، سوح الجهاد حتى النفس األخري
  . املجاهدون يف هور الحويزة

كثري ، يهاب املوت متفانيا يف سبيل هللا ال فكان، ُعرف بني إخوانه املجاهدين بشجاعته
محبوبا بني ، كان صادق اإلميان ذا أخالق إسالمية رفيعة، الشهداء وانهالذكر إلخ

يحب دامئا أن يدخل ، وكان هش بش ذا نكتة ومزاح لطيف، املجاهدين لطيبة قلبه
                                              

 . منتزه كبري يضم مدينة ألعاب وقرصعىل بحرية اتخذ مكانا السكان الشباب والعوائل املهاجرة)٦٧ 
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  . الرسور عىل قلوب املؤمنني
  . أصيب بجراح ونقل إىل املستشفى م١/٩/١٩٨٦  ليلةيف عمليات حاج عمران

املجاهدين وشارك يف العديد من الواجبات الجهادية كان بقبل أن تندمل جراحه التحق 
حيث صعد بفصيله عىل ذلك الجبل األشم املرشف عىل ،  عمليات تحرير حلبچةآخرها
فتّم إسقاطها بفضل الشجاعة الفائقة والتضحية ، إلسقاط إحدى ربايا العدو، املدينة

دما ذهب ليجلب املاء إىل ويف اليوم الثاين وعن، ها يف تلك املعركةو والفداء التي أبد
انفجر عليه أحد األلغام فقطع ، التي استقرت يف تلك الربية بعد تحريرها مجموعته

فا وراءه مخل، م١٤/٣/١٩٨٨يومإحدى ساقيه وأُصيب بجروح بليغة استشهد عىل أثرها 
  . السالم عليه أرضعته حليب الشهادة وحب الحسنيكانت قد وأما ، زوجة وطفلني

  السالم عليه محسن وعىل الشهداء السائرين يف ركب الحسني اأبسالم عليك 

  
   :الشهداء فيها يظهر صورة التدريب، بعد اسرتاحة

  الحسناوي زينب أبو -٣  البرصي ذر أبو -٢  الواسطي محسن أبو -١
  الجعفري حسني أبو -٦  املخابر صباح أبو -٥  األشرت مصطفى أبو -٤ 

  الحياوي مهدي أبو -٩  نعيميال حسني أبو -٨  الصادقي ميثم أبو -٧
  .البرصي ياسني أبو -١٢   الدشتي يوسف أبو -١١  الفضيل إميان أبو -١٠
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   ــــــــــــــــمؤيد املاليكأبو   ــــــــــــــ٩٨ـ ـــــ
من بني بيوت الطني يف ربوع الجنوب الثائر للوطن 

ة مشعل من مشاعل ثورتنا كانت والد، الحبيب
قضاء  — يف البرصة الفيحاء، م١٩٥٣عاماإلسالمية 

    . قرية الجوابر — ناحية الثغر — القرنة
 تغذى من طيبة أهلها، عاش وسط أجواء مفعمة باإلميان الصادق والحياة البسيطة 

فرسى الوالء يف عروقه مرسى الدم بعد أن رضع حب ، السالم عليهم حب أهل البيت
  . فسار يف طريق ذات الشوكة بخطى ثابتة ليفوز بإحدى الحسنيني، السالم ليهع حسنيال

  . هظروف إكامل املرحلة اإلعدادية بسبب قىض شطرا من حياته الدراسية مل يستطع فيها
ته السليمة زرعت يف فطر ، موضع احرتام من قبل الجميع، كان صادقا يف القول والعمل

 وأفكاره وأساليبه الخبيثة التي حاول فيها تبديل تجاه حزب البعثنفسه الشكوك 
  . عقائد الدين بعقائد الجاهلية

 عندما تطلع شعبنا يف العراق إىل الثورة اإلسالمية يف إيران بقيادة اإلمام الخميني
 فزجَّ ، َمَكَر أبالسة األرض من البعثيني ليطفئوا نور هللا بأفواههم، بشغف وشوق رسه قدس

ويف أتون حربه الظاملة التي شّنها عىل أ  الثورة يف غياهب السجون تلكاملتطلع لالشباب 
لكن هللا منَّ عليه ،  فيهاكاالجمهورية اإلسالمية وكان صبيح ممن أجرب عىل االشرت 

ليستنشق عبري الحرية وينذر ، م٢٧/٩/١٩٨٢يومبعد أن أرس ، بالخالص من تلك املحرقة
فكانت فرصة إلعداد نفسه إعداد ، الم وأهلهنفسه قربانا يف سبيل هللا دفاعا عن اإلس

فكان من أوائل املتطوعني يف صفوف املجاهدين ضمن أفراد الدورة ، الصالحني ألنفسهم
رث العمليات التي خاضها املجاهدون ضد النظام أڪفاشرتك يف ، م١٩٨٦عام) ٦٨(الثانية

                                              
 .ن معسكرات األرس لاللتحاق مبجاهدي بدرمن دورات املتطوعني الذين خرجوا م )٦٨ 
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  . البعثي حيث شهدت له ميادين القتال شجاعة فائقة وثباتا راسخا
فكان تاليا للقرآن ،  رجال مثاليا حقا اتصف بالخصال الفاضلة والصفات الحميدةكان

لن يتوان عن أي واجب يكلف به فكان عينا ساهرة يف سبيل ، مواظبا عىل صالة الليل
ُعرف عنه نشاطه التبليغي واإلرشادي داخل معسكرات األرس فكان ملحارضاته األثر ، هللا

  . التوابنين املغرر بهم إىل صفوف اإليجايب يف هداية الكثريين م
ففي عمليات حلبچه والتي ، كان عىل موعد مع الشهادة وكان يشعر بأنها قريبة منه
اقرتفها بحق شعبنا املظلوم ، أقدم فيها النظام عىل أبشع مجزرة عرفها التاريخ املعارص

كردستان ه عىل أرض الوطن يف يف تلك األجواء سال دم، باستخدام األسلحة الكياموية
  . عطاء أبناء الرافدين راسام مبجراهصب يف الجنوب م لي٥/٤/١٩٨٨تاريخالحبيبة ب

 املؤمنني بتقوى هللا حق تقاته والصرب عىل وإخواينأويص نفيس  (هللا رحمهومن وصيته 
 درجات الكامل وسمو نيل عدمفُطر عىل  اإلنسانألن ، قضائه وقدرهبه والرضا ئبال 

غاية مطلبكم  وال رب همكمأڪتكون الدنيا  ال  وأوصيكم أن…صربالنفس إال بالبالء وال
ل هللا فانه باب من أبواب الجنة فتحه هللا  وأوصيكم بالجهاد يف سبي…فهي دار فناء
  …لخاصة أوليائه

يْكم …األعزاء أوالدي  أرجو منكم أن تسريوا عىل نهج الشهادة وإطاعة أمكم وجدَّ
  . )…وأرجو منكم الصرب عىل البالء

نعم  إخوته و فكان مؤيد،  حقق هللا لشهيدنا ما كان يتمنى أن يرى أبناءه عليهوقد
  . الخلف لذلك األب املؤمن املجاهد

  يوم يبعث حيا ويوم استشهد وسالم عليه يوم ولد
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  ـــــــ ـــــــمهند الديراويأبو   ـــــــــــــ٩٩ـ ـــــ

 ولد، يف ناحية الدير الواقعة شامل مدينة البرصة
أسامه الحاج عايت بهذا االسم داعيا له ، م١٩٥٥عام

، وسلم وآله عليه هللا صىلبالتوفيق بإتباع املصطفى 
فرتىب يف أحضان تلك األرسة التي غذته حب محمد 

دخل املدرسة االبتدائية يف منطقته ، وآله الطاهرين
مل الدراسة املتوسطة أڪم ثم ١٩٦٨عامملها أڪو 

  . م١٩٧١عام
اتجه للعمل مؤازرة منه ألبيه ثم تزوج يف بدايات 

    وكان، وبنتوكانت مثرة الزواج ولدين ، م١٩٧٥عامال
  . اسم ولده الِبْكر مهندا لهذا كُّني بأيب مهند

تلك ،  أنجبت له ولدا فتح عينيه عىل الحرب ومآسيهاثانيةم تزوج من ١٩٧٩عاميف 
تلك الحرب التي خططت لها الدوائر ، حرب التي زُجَّ فيها أبناء العراق فكانوا الضحيةال

  . الغربية وموَّلتها بعض األنظمة العربية
، وقد كان النظام الصدامي املجرم يعتقل عائلة كل َمن يرتك الجبهة، كرها الحرب دخل

  .  بعد تسليم نفسه والعودة إىل الحربيُفَرج عنها إالوال 
م نفسه للقوات يسلبت، م٢٢/٣/١٩٨٢تاريخفوفقه هللا لذلك ب، يتحني الفرص للخالصكان 

 وبعد نقله اىل معسكر األرس انتهز الفرصة العداد نفسه ثم اعداد الباقني حيث األسالمية
  . كان دوره اإلرشادي مشهودا

ضمن الدورة األوىل للمتطوعني من ، م١٠/٧/١٩٨٦تاريخالتحق مبجاهدي فيلق بدر ب
وكانت أول مشاركة له يف معركة حاج عمران ، خل معسكرات األرسدا
 كان يجيد استخدام معظم أنواع حيث، التي أبىل فيها بالء حسنا، م١/٩/١٩٨٦تاريخب



 ___٢٢٩______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

لذلك امتطى إحدى دبابات العدو فأدارها نحو الفارين ، )٦٩(األسلحة مبا فيها الدروع
  .  الهجوم املضادمنهم وبارش بحصدهم ويف اليوم التايل استعملها لصد

  . قوات بدر يف الجنوب ويف الشامل شارك يف العديد من العمليات التي خاضتها
كام ُعرف بجديته يف ، وهذا ما يشهد به إخوته يف الجهاد، لقد ُعرف بشجاعته الفائقة

كان آمرا ، وعدم تهاونه يف إبداء النصيحة لآلخرين، وصربه يف تحمل املشاق، العمل
  . غري مساوم يف ذلك حتى مع أعز أصدقائه وأقربهم إليه، ا عن املنكرناهي، باملعروف

، َحسن السجايا، كان عايل الهّمة.  بش وهي صفة محمودةعىل الرغم من كونه َهّش 
 مع مجاميع هذا اختري إىل واجب داخل كردستانل، الجهاد شعاره ودخول العراق أمنيته

ة بحاجة للصرب والتحمل والشجاعة كان ذلك الواجب وتلك املأموري. من املجاهدين
  . وكان أهال لكل ذلك

، مقرا لهم داغ قره حطَّ املجاهدون رحالهم يف كردستان العراق واتخذوا من منطقة
وفتكت ، التي طالتهم أيدي الظاملني، عن أبناء شعب كردستان للدفاع لتكون منطلقا

  . بهم آلة الحرب الصدامية وأسلحته املُدمرة
كان يُطلق عليهم اسم الذي  اهدون من قبل أبناء الشعب الكردياستُقِبل املج

، مهند وإخوته اإلسالم شعارا وجّسدوه حقيقة عىل أرض الواقعأبو فقد حمل ، اإلسالميني
  .  ومل يكونوا عبئا عليهم ألبناء القرى والقصبات املحرومةفكانوا عونا

لنظام وأجهزته القمعية يف شارك يف العديد من العمليات والواجبات التي نُّفذت ضد ا
إىل آخر  املظلوم بوجه الهجمة الهمجية وبقي مدافعا عن ذلك الشعب، كردستان

عىل رغم الحصار وإصابة العديد من املجاهدين باألسلحة الكياموية ، رصاصة وقطرة دم
عيل حسن املجيد وسلطان هاشم أحمد ونظائرهم من مجرمي استخدمها املجرمني  التي

والتي دّمرت خاللها أربعة آالف قرية من قرى ، أسموها األنفاليف عملية ، حزب البعث
  . الشامل
وهو يحاول سحب م ٧/٤/١٩٨٨يف  داغ قرهعىل سفوح جبال شهيدا مهند أبو سقط 

وهو يحمل هم اإلسالم سقط ؛  الذي تركها وفر هاربا الصداميعدوالإحدى دبابات 

                                              
  كان صنفه الدروع يف الجيش العراقي )٦٩ 
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لتحقة بأرواح النبيني والصّديقني سقط لتعرج روحه م، والدفاع عن شعبه املظلوم
ولتسكن فيام أعد لها هللا سبحانه من النعيم ، والشهداء والصالحني وَحُسن أولئك رفيقا

  . املقيم
  .مهند يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تُبعث حياأباسالم عليك 

  
   وهو ميتطي إحدى دبابات العدوالديراوي مهند أبو الشهيد
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  ــــــــــــ ـــــآيات املازينأبو  ـــــــ ـــــــ١٠٠ـ ــــــــ

من بني بساتني النخيل ودفق مياه أنهرها الدافئة 
يف ربوع جنوب وطننا الحبيب يف ، وطيبة أرضها

ابعة لقضاء شط العرب يف البرصة منطقة الچبايس الت
التي تتميز ببساطة أهلها وفطرتهم السليمة ، الفيحاء

كانت والدة الثائر الحسيني املقدام أيب ، وطيبتهم
  . م١٩٥٧عامآيات املازين 

  

تلك  السالم عليهم ينتمي إىل أرسة ُعرفت باإلميان والحب والوالء الصادق ألهل البيت
فقد ،  الحسني اليشء الكثري فكان عطاؤها لإلسالم كثريااألرسة التي تعلمت من هدي

فوالد الشهيد ، رث من ثالثة عرش شهيدا عىل طريق ذات الشوكةأڪقّدمت أرسة املازين 
 الذي أعدمه النظام وأبلغوه  املازين مات كمدا عىل ابن عمه الشهيد صالحعبدهللالحاج 

  .  سجون حزب البعث الكافريفأعاممه  وكذلك استشهدبعدم إقامة الفاتحة عليه 
فنشأ إنسانا متدينا ملتزما منذ نعومة ، من تلك األجواء تغذى اإلميان وحب اإلسالم

ولذا أوىص إليه ، فكان والده يتوسم به كل معاين الخري والعاقبة الحسنى، أظفاره
  . بوصيته دون إخوانه الذين يكربونه

يف  وكان شعلة وقّادة لإلسالم ،كان طالبا يف السادس العلمي يف مدرسة شط العرب
فأعلن رفضه لذلك ، يف مجتمع استرشت فيه أفكار البعث املسمومة، طريق التغيري

 فاعتقل وأُودع السجن، ولذا كان عرضة ملطاردة ومالحقة النظام، الحزب املشؤوم
ب يف سجون األمن العفلقي ثم    . أُفرج عنهوُعذَّ

أخذ يزج بالشباب ،  الجارة املسلمة إيرانعندما شن صدام املجرم حربه الظاملة عىل
أىب أن ف، جمل وال ناقة لهم فيها ال العراقي من أبناء القوات املسلحة يف تلك املحرقة التي

إىل أن أتيحت له فرصة الخالص من هذا ، يكون أداة طّيعة بيد النظام لتنفيذ مآربه
الكردية يشمرگة فهاجر عن طريق قوات الب، يؤرقه ليال ونهاراكان املوقف الذي 

الجمهورية استطاع الوصول اىل ، حياة مقر حزب الدعوة اإلسالمية يف منطقةومبساعدة 
لالجئني يف مدينة ا مخيّمٍ نهاية املطاف يف واستقر يف ، م٢٠/١٠/١٩٨٣تاريخاإلسالمية ب
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كرج الواقعة غرب العاصمة طهران ثم التحق بإخوانه املجاهدين يف قوات بدر 
وعمل يف فوج أنصار الحسني بعدها اختري ليكون آمرا إلحدى ، م١١/٣/١٩٨٣تاريخب

  . رساياه
منها معارك القدس ، اشرتك يف كل العمليات التي نفذها املجاهدون يف هور الحويزة

  . حاج عمرانكربالء الثانية يف عمليات ثم شارك يف ، وعاشوراء
 يف عمليات تحرير ثم اشرتك، كربالء الثانيةجديد سمي بأُنتخب مساعدا آلمر فوج 

  . حلبچة فكانت إدارته لعمليات الفوج إدارة جيدة
كان يتحرق و ، كان اإلخالص سمة مميزة له، ُعرف بصفاء قلبه وسمو روحه ورفعة أخالقه

وصالة الليل ، كان كثري العبادة. ويعمل بصمت ملساعدتهم، أملا عىل إخوانه املحتاجني
تجده يف خطبة املتقني ألمري ، ه القرآنوكان أنس، كانت جزءا من برنامجه اللييل

كام ُعرف بسخاء نفسه وطيبته . فهو ويل من أولياء هللا الصالحني بحق السالم ليهع املؤمنني
يبقي  وال فهو يقوم بتوزيع راتبه الشهري عىل إخوانه املحتاجني من املجاهدين، وإيثاره

أسأت إليه  (كرارأبو الشهيد يقول عنه . يكاد يسد حاجته ال زر القليل الذيلديه إال الن
آيات فإنه أبا ال تؤذوا  (فرأيت يف املنام رجال يقول يل، يوما فقّدم يل النصيحة واإلرشاد

  . )ويل من األولياء
عىل رىب شاخ شمريان ، والتضحية والفداء، ختم حياته املليئة بالبذل والعطاء

حيث سطّر ، والفداءعندما قاد فوجه يف ملحمة من مالحم البطولة ، م١٥/٤/١٩٨٨يوم
إىل أن ُجرح جرحا بليغا بإحدى القذائف ، صورا من الشجاعة واإليثار قل نظريها

 عىل  ذلك الحال يف عزه وشموخه يؤنب جنود صدامفأُرس والزال وهو يف، البعثية
 وعىل إثنني أرسا معه فأحرقوافقاموا بصب النفط عليه  فاشتدَّ حنقهم، نرصتهم للطاغية

  :مجسدا قول الشاعر السالم عليه ستشهد صربا مقتديا بالحسنياو ، ءحياوهم أ 
  ويف الصقور شموخ وهي تحترض     ففي الشواهني جنب وهي طائرة

  مايل من حول…إلهي وريب وسيدي وموالي يااشهد(عليه  تعاىل هللا رضوانومن وصيته 
، الصة لكونيتي خ، اللهم اجعل توكيل عليك صادقا،  عليكأتوكل إال وال بكقوة إالوال 

 إلهي …بنفيس فهي خلقك تعمل ما تشاء وال …وهو نعمتك ليس يل فضل يف الجهاد
  اللهم احرشين يف زمرة محمد…كانذرت نفيس للجهاد لعيل أحظى برض

  … وسلم وآله عليه هللا صىل
بتقوى هللا ونظم أمركم  السالم ليهمع أويص إخواين املجاهدين خري ما وّىص به أهل البيت



 ___٢٣٣______ األول الجزء _بدر  شهداء _العراق  شهداء موسوعة______________ 

  ملُّوا شملكم واعتصموا بحبل هللا جميعا… وسلم وآله عليه هللا صىل  وخط محمدواتباع نهج
  …ماڪوكونوا يدا عىل َمْن سو ، تفرّقواوال 

فإنها قربانكم الذي ترفعونه وتقدمونه إىل ، ارفعوا لواء التآخي والوحدة: إخواين املؤمنني
 الدين وحافظوا عىل لتكسبوا محبتهم وذودوا عن حرمة السالم ليهمع هللا وأهل البيت

  . )بيضة اإلسالم
  السالم عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يُبعث حيا 

  
  الشهيد أبو آيات املازين
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  ـــــــــ ــــــزينب األديبأبو  ــــــ ـــــــ١٠١ـ ـــــــ

م ١٩٦٢عامبدرة يف  اءقض —  محافظة واسطولد يف
يف أرسة ملتزمة دينيا ربته عىل اإلميان والسجايا 

  . الحميدة
  

  . اسة الثانوية ثم سافر إىل السويد لدراسة الطبمل الدر أڪ
 سفارة الجمهورية من قبل مهرجانا سينامئيا أقيم )استوكهومل( يف عاصمة السويد

جنة ( بهشت زهراءمقربة  — عاشقنيفلام عن مزار الشاهد ففحرضه ، اإلسالمية اإليرانية
وأطفاله وذووه ينرثون ، ف إليها الشهيد مبوكب مهيبوكيف يُز  — طهران  يف)الزهراء

،  لإلسالم والجمهورية اإلسالميةه حبافملك هذا املوقف قلبه وزاد، الورود عىل جثامنه
  . إيرانفشدَّ الرحال إىل ، وانعقد يف وجدانه شوق كبري لزيارة مقربة جنة الزهراء

، ليحل بني تلك الديار النابضة بالحياة، كاحتى توجه إىل هن، ما إن وطأت قدماه طهران
 إولئكالذي من أجله وهب ، وعظمة اإلسالم، وحكت له مراقد الشهداء روعة الشهادة

ثم ، بعد أن نزعوا من قلوبهم حب الدنيا ومظاهرها الخّداعة، الشبان اليافعون حياتهم
وقد ، ليصل بهم إىل الخلود والسعادة األبدية، كا مبا فيه من أشو آثروا طريق الحق

فتفتحت قنوات قلب أيب زينب ، فانتعشت للقاء الحق، وعت قلوبهم معنى الشهادة
فتوقد ، وغازلت روحه أرواح الشهداء، وشعر بسعادة غريبة، لتستقبل فيوضات الهداية

  . يف أعامقه الشوق إىل الجهاد
 من قوات بدر وبعد انهائه دورة ر االلتحاق بإخوانه املجاهدينبلحظة صفاء وتأمل قر 

 فصار، م١٩٨٧عاميف األشهر األوىل من وكان ذلك   إىل فوج الشهيد الصدرنّسب تدريبية
  . ثم معاونا آلمر إحدى رساياه حتى شهادته، آمرا إلحدى فصائله

  :د بالبيت الشعريحتى أنه كثريا ما كان يستشه،  التواضع وطيبة القلبمن أبرز صفاته
  والفارغات رؤوسهن شوامخ     السنابل تنحني بتواضعملئى

كان كثريا ما ، ميتاز بالجدية يف األعامل التي يكلف بها، والنشاط كان كثري الحركة والعمل
ويكلف اآلخرين لتسهيل ، يعمل ويويص من يعرفه خارج إيران لاللتحاق باملجاهدين
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  . قدومهم إىل إيران
وهكذا ترك كل ، وأصبح هدفه املنشود الشهادة يف سبيل هللا، جهادكان عاشقا لل

ولكنه آثر ، ولو أن الدنيا أقبلت عىل غريه ألتاها حبوا، التي منحت له) ٧٠(االمتيازات
الطريق الوحيد الذي ينتهي به إىل الخلود  طريق ذات الشوكة بعد أن أدرك أنه

  . والسعادة األبدية
كان له دور و ، م١١/٣/١٩٨٨أهمها تحرير حلبچة بتاريخزينب يف عدة معارك أبو شارك 

  . فعال فيها
واجتباه هللا إليه شهيدا ، كانت نهاية املطاف حيث تُوِّج بوسام العزة والكرامة ونال مناه

ثم ُشيِّع جثامنه يف طهران ، م٣١/٥/١٩٨٨يفعمليات فك الحصار عن شاخ شمريان يف 
  اشتاق غريبا وزارها أول وصوله من دار الغربة التي إليهاوُدفن يف مقربة جنة الزهراء

  . السويد —
، حتى تقبلوا بها، كتبت هذه السطور املفتقرة إىل مسامحتكم (هللا رحمهومن وصيته 

 تعدال  — أوال فيام يخص والدّي الحبيبني فإين أستميحهام أعذارا، فتكون أقّل الواجب
يغفرا يل ما قّدمت تجاههام من وليعلام إن مل ، لعظيم ما قرصت بحقهام — تحىصوال 

فإليه يرجع ، إال ما شاء هللا، ون بحرسة ما بعدها حرسةأڪفلسوف ، وما أخرت، أذى
إن منَّ هللا بها  — أدخل الجنة الهذا ولهام عيلَّ أن، وهو عىل كل يشء قدير، األمر كله

  . )حتى يكونا دلييلَّ إىل بابها املرشَّف — عيلَّ 
  ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيازينب يومأباسالم عليك 

                                              
 .الشهيد أبو زينب كان يدرس الطب يف إحدى جامعات السويد )٧٠ 
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   ــــــــــــــهاجر الكرباليئأبو   ــــــــــــ١٠٢ـ ـــــ
من مواليد مدينة الدم والشهادة كربالء املقدسة 

عاش وسط أجوائها املفعمة بالتضحية ، م١٩٥٥عام
متمسكة ترىب يف أرسة محبة و . والفداء الحسيني

ُعرفت تلك األرسة . السالم ليهمع بوالء أهل البيت
فكان نصيبها منه ، مبوقفها الرافض للنظام البعثي

أنهى شطرا من حياته . املطاردة واالعتقال ألبنائها
  . مل فيها املرحلة االبتدائية واملتوسطةأڪالدراسية 

  
 للت تحت جنح الظالمتسالتي ضالة العفلقية الرشذمة اىل زوال الكان يتطلع بشوق 

، يف بلد آمن وشعب أيب عىل حني غفلة من أهلها، لتستويل عىل مقدرات البالد والعباد
  . عالنة الحرب عىل كل ماميت لإلسالم بصلة

م وازدياد الصحوة اإلسالمية يف العامل ١٩٧٩بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام  
بدفع شن صدام قادسيته املشؤومة ، العراقوخوفا من املد الثوري داخل ، اإلسالمي

  . ودعم من قوى االستكبار والصهيونية العاملية
 قرسا مع انساقم نفسه حني وجد،  ذلك كلباألىس والحزن العميقني حيالكان يشعر 

 أثناءحتى جاءته فرصة مثينة ، كان يتحني الفرص للخالصف، املعتديذلك الجيش 
كان من األوائل الذين سلّموا أنفسهم للقوات ف، عمليات تحرير مدينة املحّمرة

  . وحدينحناجر املمن  ةطلقاملن )ربأڪهللا ( عند سامعه صيحات، اإلسالمية
مهيئا إياها ، استغل وجوده يف معسكرات األرس إلعداد نفسه إعدادا روحيا وعقائديا

فكان ، اليوم القصاص العادل من تلك العصابة املجرمة التي عاثت يف أرض العراق فساد
كان شديد التحّمس لدينه املدافعني عن اإلسالم إذ طيلة تلك الفرتة من األفراد القالئل 

نهار من أجل ويعمل بجد ونشاط ليل ، فرتاه يشرتك يف كل الفعاليات اإلسالمية، ومذهبه
  . وقد هدى هللا عىل يديه الكثريين،  املحمدي األصيلإلسالمتوعية األرسى با
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وتدرج يف املسؤوليات التي وكلت ، م١٨/٢/١٩٨٦يوم يف قوات بدر التحق باملجاهدين
وكان له رشف املشاركة يف العمليات ،  أبوذر الغفاريإليه وكان آخرها معاونا آلمر فوج

ويف مواقع ، وعمليات تحرير حلبچة، التي خاضها املجاهدون عىل أطراف مدينة البرصة
 كان يحمل إذ، كان شجاعا مقدامافقد ىل يف كل هذه املالحم بالء حسنا أخرى وقد أب

فكان يتقدم ، يعرف للخوف أو الرتدد معنى ال وقلبا، بني جنبيه نفسا تواقة للشهادة
  . بخطى ثابتة القتحام املهامت الصعبة بكل عزم وإرصار

بعد ، تقلّد وسام الشهادة الرفيع بعد أن عقد العزم عىل نيلها بكل اندفاع وإميان وتحدٍ 
املوافق ، م١٦/٤/١٩٨٨يوميف عمليات شاخ شمريان  يف صدره ورجليه إصابته بشظايا

  . بعد أن أبىل فيها بالء املؤمنني الشجعان، ق. ه١٤٠٨لألول من شهر رمضان 
  اسالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حي 

  
  مجموعة من املجاهدين يف أحد الواجبات الجهادية
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  ـــــــــ ـــــــــأحمد الكاظميأبو  ـــــ ــــــــ١٠٣ـ ـــــ

صخري التابع ملحافظة أبو قضاء ، يف ناحية القادسية
ُعرفت  وسط أرسة، م١٩٥٠عاماالرشف ، ولد النجف 

فرتىب يف ، بتدينها والتزامها بني أهايل تلك الناحية
  . النبي وآله األطهارأحضانها ونهل منها حب 

  . سته املتوسطة والثانوية يف تلك الناحيةأنهى درا

  

  
آخذا عىل عاتقه ، السالم عليهم شابا مؤمنا مهّذبا متخلّقا بأخالق أهل بيت النبوةنشأ 

فوقف هؤالء الفتية ، يؤازره يف ذلك مجموعة من املؤمنني الرساليني، هداية الشباب
س حزب البعث هو وكان رضيبة ذلك يف قامو ، بوجه حزب البعث وأفكاره الهّدامة

  …السجن أو اإلعدام أو الهروب والتخفي أو ترك العراق
وبعد مّدت قضاها ، فكانت محطته األوىل اليمن بدينه ترك أهله ووطنه والهجرة ختارا

وكان هدفه الجهاد ضد النظام البعثي الذي انتهك الحرمات  قّرر الهجرة إىل إيران كاهن
  . وعاث يف األرض الفساد

التحق مبعسكر الشهيد الصدر ، ، م١/١/١٩٨٠تاريخلجمهورية اإلسالمية ب ابعد وصوله
من ، من شامله وجنوبه ووسطه، الذي كان يضم بني ثناياه املئات من خرية أبناء العراق

  . اجتمعوا يف تلك البقعة إخوة متحابنّي ملحاربة طاغوت العراق، عربه وكرده وتركامنه
شارك يف عدة واجبات ، م١٩٨٢عامبداية عسكر  ذلك املدورة تدريبية يفبعد دخوله 

  . جهادية
وكانوا يطلقون عليه ، وُعرف بينهم بحسن خلقه، أنِس مجيد باملجاهدين وأنِسوا به

يتهجد ، كان طويل الدعاء، العبد الصالح اللتزامه الديني وسلوكه الرباين وكرثة عبادته
  .  أحمد الكاظميوكُنِّي بأيب، وقد ُعرف بالتزامه بها، من الليل نافلة

مشاركا يف العديد من العمليات ، م٦/٤/١٩٨٤تاريخانضم إليها ب، بعد تشكيل قوات بدر
منها القدس وعاشوراء وحاج عمران وحلبچة وعمليات ، التي نّفذتها يف أهوار الحويزة
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  . ن متفرقةاڪأخرى يف أم
التابعة ملحافظة  داغ قره أحمد ملرافقة القوات التي كُلفت بواجب يف منطقةأبو اختري 

مل يقترص واجبه عىل معالجة . وكان معاونا ملسؤول وحده امليدان الطبية، السليامنية
بل كان يقوم بزيارات ميدانية للقرى ملعالجة جرحاهم ، جرحى ومرىض املجاهدين

ن كان يسليهم وبأخالق وأسلوب الداعية املؤم.  فقد كان طبيب دّوار بطبهومرضاهم
عام كان يتعرض له  مبا يروي لهم من أحاديث وروايات وقصص ويخفف اآلالم عنهم

  . وعن صربهم واحتساب ما يصيبهم يف سبيل هللا، الصالحون واملجاهدون من عباد هللا
وممن ، وحديثه يُنبئُك أن هذا الرجل ممن امتحن هللا قلبه لإلميان، كان َمنِطقه اإلسالم

لقدرة عىل الصرب وتحمل الصعاب عىل الرغم وقد حباه هللا ا، صدقوا ما عاهدوا هللا عليه
بحانه فأعطاه هللا كرامات كثرية فقد أخلص هلل س، من نحافة جسمه وبُنيَته الضعيفة

  . عرفها من عايشه عن قرب
ذ املجاهدون ب فدّمروا أهدافهم ثم ، هجوما عىل معسكر سنگاو، م٢٦/١٢/١٩٨٧تاريخنفَّ

  . ذلك الهجومأحد املشاركني يف أحمد أبو وكان ، انسحبوا
وصمدوا صمودا ، م١٩٨٨عامبقي املجاهدون مدافعون عن املنطقة إىل الشهر الرابع من 

ووقفوا بوجه القوات البعثية التي ،  كل األحزاب والفصائل منهابعد أن انسحبتحسينيا 
مستخدمة األسلحة الكيمياوية والجرثومية ، بدأت بتنفيذ ما يُسمى بعمليات األنفال

واملزارع ، مدمرة القرى والقصبات، املجاهدين وبأسلوب األرض املحروقةضد األهايل و 
، وأمام تلك املشاهد املرّوعة تعاهد املجاهدون عىل املقاومة والصمود، والبساتني

  . السالم ليهع وخاضوها معركة حاسمة أسموها طريق الحسني
كان ، دىن منهاهاهو قاب قوسني أو أ ، أحمد الذي عشق الشهادة ومتناها منذ سننيأبو 

الشك أن من يُقتل يف هذه املعركة مجاهدا يف سبيل هللا واملستضعفني  (يقول إلخوته
  …وشعر املجاهدون أن ساعة رحيله قد اقرتبت، أخذ وجهه يتألأل، )فهو شهيد

ومل يكن يفصله عنهم إال ، قاتل املجرمني املعتدين الذين اقرتبوا من مواقع املجاهدين
شهيدا ،  معهم يف قتال ضاِر حتى سقط شهيدا مرضّجا بدمه الطاهربضعة أمتار والتحمَ 

من جرائم يندى لها  — البعثيون — املخلوقات الغريبةتلك ته وشاهدا عىل ما فعل
إىل ربها راضية مرضية حيث ، م٢١/٤/١٩٨٨يومعرجت روحه الطاهرة  فجبني اإلنسانية

  . الروح والريحان وجنات النعيم
  د ويوم استشهد ويوم يبعث حياالسالم عليه يوم ول 
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    ّ    
   ــــــــــــــبشري املنصوريأبو ـــــــــ ـ١٠٤ـ ـــــ
إحدى قرى منطقة ، قرية الحوش الجنويبيف ولد 

بني منصور التابعة لقضاء املَديْنة يف محافظة 
متتهن عاش وسط أرسة فقرية . م١٩٥٥ عامالبرصة 

 طابعهاوكان ة زراعة النخيل الزراعة وخاص
كَُرب . السالم ليهمع اإلميان وحب أهل البيتالطيبة و 

واشتد عوده بني بساتني النخيل املمتدة عىل طول 
  . امتداد النهر

مل املرحلة أڪم دخل املدرسة و ١٩٦١عاميف 
     ألنهمل يتمكن من االستمرار يف دراسته و االبتدائية

  . من أعباء مسؤولية تهيئة العيش الكريم لتلك األُرسةآثر مشاركة والده ليتحمل جزءا 
كان شابا متدينا ملتزما ، ودماثة األخالق، ُعرف بني أهله وأبناء منطقته بحسن السلوك

الذي أخذ يبث ، مل تلوث فطرته أفكار حزب البعث املاسوين، بتعاليم الدين الحنيف
نهج النبي وأهل بيته متبعا ، سمومه املستقاة من مؤسسه اليهودي ميشيل عفلق

  . ذلك النهج القويم الرافض لكل أشكال الظلم السالم ليهمع األطهار
حاله ، سيق جميل مجربا إىل خدمة االحتياط يف الجيش العراقي، م١٠/١/١٩٨١يوميف 

الذين ساقهم صدام املقبور إىل حرب الجارة إيران وشعبها ، حال آالف الجنود العراقيني
وقد آل عىل نفسه ، لكنه كان يتحني الفرص للخالص منها، مر أسيادهتنفيذا ألوا، املسلم

  .  أن صداما كان معتديا يف تلك الحربعىل علم  ألنه كانيقتل مسلام ال أن
وذلك ، األرس والخالص  آثرمعركة الشوش والتي أطلق عليها اإليرانيون الفتح املبنييف 

أرص عىل مشاركة ، ألرسوبعد فرتة أمضاها يف معسكرات ا، م٢٧/٣/١٩٨٢تاريخب
، ضمن قوات بدر، م٢٠/٧/١٩٨٧تاريخلهذا تطوع ب، املجاهدين جهادهم ضد الطاغية

 حيث شارك يف العديد من العمليات داغ قره بواجب يف كردستان العراق منطقة وكُلف
  . الجهادية والدوريات القتالية
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أثناء الهجوم ، يف عمليات طريق الحسني، م٢١/٤/١٩٨٨يومبشري رشف الشهادة أبونال 
 عىل جبال ه الطاهر دموسال. )سنگاو( الصاعق الذي نفذه املجاهدون عىل معسكر

  .  الحبيبالوطنشامل 
وأطلب من والدي وإخواين ، أُويص والدي وأهيل بااللتزام باإلسالم (هللا رحمهومن وصيته 

 اخرتت ألين، ديلبسوا السواوال ، يحزنواوال ، يبكوا ال إذا سمعوا باستشهادي أن، وأخوايت
من أجل نرصة ، هللا الذي ضحى بجميع عياله وإخوته وبني عمومتهطريق أيب عبد

  . )…وإقامة حكم هللا يف األرض، اإلسالم
  بشري يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك 

  
  ١٩٨٨املجاهدون يف كردستان العراق 
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  ـــــــ ـــــــــعقيل البهاديلأبو  ـــ ــــــــ١٠٥ـ ـــــــ

، م١٩٥٥عام، قضاء الكحالءحافظة ميسان مولد يف 
إال أن الطيبة والفطرة السليمة  وسط أرسة فقرية

انتقلت بعد إكامله   التيصفتان متميزتان فيهاكانتا 
حي  فسكنت، الدراسة االبتدائية إىل محافظة البرصة

، اسة املتوسطة مل يستطع إكامل الدر كاوهن، الحسني
فاتجه إىل العمل ليساعد والده بتهيئة العيش 

  . الكريم ألرسته

  

  

لكن ،  وأختيه صبيحة وفاطمةعقيل: ولدا وبنتنيوكانت مثرة زواجه ، م١٩٧٦عامتزوج 
فأُجرب مع عرشات اآلالف من أبناء ، النظام البعثي مل ميهله بالعيش الهنيء معهم

  . التي شنَّها صدام املقبور عىل الجارة إيران، املةالرافدين للمشاركة يف الحرب الظ
حتى منَّ هللا تعاىل عليه ، مهام كلف الثمن كان يتحني الفرص للخالص من تلك املحرقة

استنشق عبري ف، م٢٧/٣/١٩٨٢يفمنها بعد أن سلم نفسه إىل القوات اإلسالمية وأنقذه 
 لتلقي العلوم واملفاهيم وكان معسكر األرس فرصة، وشذى اإلسالم الفّواح، الحرية

من قبل مسؤويل اإلسالمية فأعد نفسة لطريق الجهاد الذي أرص عىل اتاحة الفرصة له 
قوات بدر فانضم إىل  ان يصبو إليهاڪوبذلك حقق هللا م، الجمهورية اإلسالمية

مشاركا إخوته يف عدد من العمليات التي نفذوها ضد النظام الصّدامي ، م٩/٧/١٩٨٦
  . ن آمرا لوحدة الهندسة العسكرية يف لواء حمزة سيد الشهداءوكا، الظامل

فشارك ، عقيل لالنضامم إىل القوات التي كُلفت بواجب يف كردستان العراقأبو  أُنتخب 
  . معها يف جوالت االستطالع ويف واجبات جهادية عديدة

  فتحهكان واجب، ونظرا ملسؤوليته يف الهندسة العسكرية عمليات سنگاوشارك يف 
  .  عنهاورفع األلغام وإزالة العوائق واملوانع، الثغرات للقوات املهاجمة
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والتي ، التي شنها النظام الصدامي عىل كردستان العراق، بعد الحملة الرشسة الظاملة
وخاضوا ، عقيل مع إخوته املجاهدين صمودا رائعاأبو  صمد، )٧١(أطلق عليها األنفال

وصمود الحسني ، لألذهان ملحمة كربالءفأعادوا ، طريق الحسني معركة أسموها
  . فسقطوا واحدا بعد اآلخر ومل يبدلوا تبديال، وأصحابه وتضحيتهم السالم عليه

، أنه قد استشهد الحقاوتبني ، م٢١/٤/١٩٨٨يومعقيل يف تلك امللحمة الحسينية أبو  فُِقد 
  . والتحق بقافلة سيد الشهداء وصحبه األبرار

  تشهد ويوم يُبعث حياسالم عليه يوم ولد ويوم اس

  
  ١٩٨٨يف كردستان العراق 

                                              
أحرق الحرث آالف قرية من قرى كردستان، و  يف تلك العمليات دّمر النظام ما يقرب من أربعة )٧١ 

 .والنسل
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   ــــــــــــــظاهر العباديأبو   ــــــــــــ١٠٦ـ ـــــ
كانت والدته ، منطقة الدبوين — محافظة الكوتيف 
عاش وترعرع وسط أرسة معروفة . م١٩٦١عام

لديني والوالء لإلسالم والحب ألهل بالتقوى وااللتزام ا
والرفض لنظام العفالقة وأفكاره ، السالم ليهمع البيت

فهي من األرس املعروفة بالفضل والفضيلة ، ومتبنياته
  . والسمعة الطيبة

    نشأ ملتزما يحمل، يف تلك األجواء اإلميانية الصادقة
 والحسينيات كبري األثر يف بناء وكان لرفقته لوالده إىل املساجد، هم اإلسالم والدفاع عنه

فكان ينهل من مجالسها العلم واملعرفة واستلهام النهج الحسيني ، شخصيته وتكاملها
  .  منطقته وبني أصدقائه بتدينه وصدق حديثه وحسن سريتهيففقد ُعرف ، الخالد

ويف تلك ، حدى الوحداتإ ) ٧٢(قلموكانت خدمته يف ، اإللزاميةالعسكرية التحق بالخدمة 
 للقوافلالسنة وعندما كانت السلطات البعثية الجائرة تكيد لزوار اإلمام الحسني و 

قيادة صدرت أ  إذ  منعهم عن الوصول إىل كربالء املقدسةوتحاول، )املّشاية( الراجلة
ت نسخة وصلوقد ، الشعائرللتصدي لتلك لكل الوحدات العسكرية  كتابا رسياالجيش 
قام باستنساخة ثم قام ف، فيهلفني كأحد املان محسن ك الذي قلمإىل ال  الكتابمن ذلك
  . وتوزيعه عىل املؤمنني لفضح مخططات البعثيني ضد الدين واملذهببتكثريه 

فأخذوا ، من ذلك القلم قد ُرسّب الكتاب ذلكأخرى أن  بوأ  االستخبارات بطريقة شكت
ه عىل الفور وقاموا باعتقالهم جن جنونف، جدوا كمية منه معدة للتوزيعه فو بتفتيش
  . ا معهمتعاطفالذي كان  أحد نواب الضباط الخالص بواسطةاستطاع لكنه 

                                              
  من وحدات الجيش العراقية يهتم بالشؤؤن االداريةقلم الوحدة قسم يف كل وحدة )٧٢
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فقد كان قاب قوسني أو أدىن من ، لقد كتب هللا لهذا املؤمن النجاة من أيدي املجرمني
  . ولكن شاء هللا أن ميد يف عمره ليواصل طريق الجهاد من أجل دينه وشعبه، اإلعدام

فكان ذلك عىل ،  أيب ظاهر وأخذ يبحث عن طريٍق للخالصضاقت األرض مبا رحبت عىل
كانت الذي ) ٧٣(حرز التقى بالسيد كاوهن، انتقل به إىل مدينة العامرة يد والده عندما

ببساطته وتفانيه يف سبيل هللا وخدمته  ذلك السيد املعروف، تجمعهام معرفة سابقة
وسيد ، )…ىل يدك إىل يد هللامن يدي إ (وعىل الفور سلّمه إليه وقال كلمته، للمؤمنني
  . م١٩٨٠عام شهرمايسالحويزة وكان ذلك يف وره أوصله إىل إيران عن طريق هور حرز بد

يجيد  ال يف بلد، تخلّص لتوه من أعتى طاغوت يف املنطقة ظاهر رحاله يف بلدأبو حط 
ة ولكن شاء هللا أن يهيئ له أحب، ومل يكن قد اعتاد الغربة وفراق األهل والوطن، لغته

أو بحثا عن ، فلم تكن هجرته طلبا للراحة والدعة، يحملون نفس همومه وأهدافه
واملثابرة من أجل ، بل كانت مرحلة جديدة من الجد واالجتهاد، حطام الدنيا الزائل

وهي ، تحقيق األهداف السامية واملعاين الكبرية التي كان يحملها والتي هاجر من أجلها
  . ودفع الحيف والظلم عن أهله،  أرض العراقإله إال هللا عىل ال رفع كلمة

  . وشاركهم يف نشاطاتهم الجهادية، التقى بأفراد من منظمة العمل اإلسالمي وعمل معهم
الذي افتتح يف طهران ، التدريبي انتقل للعمل مع حزب الدعوة اإلسالمية يف مركزهم

زينب أبو ف الحاج وكان ذلك بإرشا،  لغرض تدريب وإرسال املجاهدين إىل العراقكاآنذ
  . الخاليص والشيخ محمد مهدي اآلصفي

أثناء سؤايل عن املهاجرين الجدد () ٧٤(إبراهيم النعامينأبو يف تلك الفرتة يقول الحاج 
 وابن عمه الحاج رمح َعلم أن عمهو ، املتواجدين يف ذلك املعسكر تعرفُت عىل أيب ظاهر

 يف حقل الحركة اإلسالمية يف عبد الرضا رمح من أصدقايئ املقربني والعاملني معي
  . )ففرح لذلك فرحا شديدا، محافظة واسط

الذي اجتمع فيه كل مجاهدي العراق ، انتقل إىل معسكر الشهيد الصدر يف األهواز
 األهم يف زعزعة فتوجه إىل عمل الداخل وكان يعطيه ُجّل اهتاممه ألنه يرى فيه العامل

  …النظام وإسقاطه
                                              

 . وهو أحد مجاهدي مدينة العامرة هاجر وانتسب إىل قوات بدر)٧٣ 
 . أحد كوادر قوات بدر)٧٤ 
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ظاهر بعملية جهادية داخل العراق أبو كُلف  (إبراهيمأبو ج  الحا يروييف هذا الصدد 
 واتفقا عىل أن يكون،  الدليلذلكبصحبة أحد األدالء وكانت تساوره شكوك كثرية حول 

لكن الدليل وىش به ، عىل أطراف هور العامرة — بعد تنفيذ الواجب — لقاء العودة
ظاهر أبو لكن فطنة ، عليهفجاء بسيارة األمن واملخابرات إىل مكان اللقاء املتفق 

فأخذوا ، وحيطته وتوكله عىل هللا جعله يكتشف هذه املكيدة فيتوارى داخل األحراش
وعند ، يعرف عنها يشء ال بقي يف تلك املنطقة التي حتى يأسوا ورجعوا فبالبحث عنه

يا  (الغروب قام وصىل ثم نظر إىل السامء وأخذ بالدعاء والترضع إىل هللا سبحانه بقوله
رب منك وأعلم أڪ وهل أن الدليل الذي جاء يب إىل هنا هو …يل الحائرين دلّنيدل

بعد أن فرغ من صالته . )وأعرف منك بالطرق وأنت العامل بطرق السموات واألرض
، فاتجه صوب ذلك الصوت، سمع نباح كلب من بعيد فشعر يف نفسه أن ذلك هو الفرج

 كانتصاحبة البيت و رحبت به ف، لتبنّي أن ذلك املكان هو بيت منعز وعند وصوله 
فنام إىل  )ميه هله بيك نام وهسه يجون إخوتك(قالت  امرأة كبرية وباللهجة العامية

وين ما ، هذا البيت بيتك(ابناها فرحبا به كثريا وقاال له طلوع الفجر وبعد الصالة جاء 
نها يشء َمْن يعرف ع ال فحمد هللا وشكره أن هيئ له يف تلك املنطقة التي، )تريد نوصلك

 شعرت بفضل هللا تعاىل قد غمرين (ظاهرأبو ل فقا، يرجعه إىل الجمهورية اإلسالمية
أدري كيف أشكره بعد أن سّهل يل الرجوع يف وقت شعرت أن الحيوانات املفرتسة وال
  . ))لني أو أموت عطشاأڪست

، ة اإلسالميةمنذ األيام األُوىل للحرب الظاملة التي فرضها صدام املقبور عىل الجمهوري
فقد اشرتك بشكل فاعل يف أغلب العمليات التي ، حمل سالحه دفاعا عن اإلسالم وأهله

كام كانت له جوالت استطالعية يف داخل ، خاضها املجاهدون ضد البعثيني املعتدين
  . العراق من أجل ربط الخطوط الجهادية وإيصال السالح لها

ويف دورتها ،  املبادرين لاللتحاق بهاظاهر من أوائلأبو عند تشكيل قوات بدر كان 
وبعد انتهائها ُكلف بواجب جهادي عىل مشارف ، م٢٢/٥/١٩٨٣تاريخالثانية التي بدأت ب

  .  الفصائلىوكان آمرا ألحد، مدينة البرصة
ويف ، كان آمرا إلحدى رسايا فوج الشهيد الصدر، الحويزةعندما انتقل العمل إىل هور 

وكذلك ، جموعة الصولة التي نفذت الرضبة األُوىلعمليات القدس كان عىل رأس م
يرهب  ال وُعرف فيها شجاعا باسال، عمليات عاشوراء وعمليات االستطالع التي سبقتها

  . املوت
يف شامل وطننا الحبيب كان دوره مشهودا وخصوصا يف عمليات حاج عمران وعمليات 
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  .  وقائدا ألحد محاورهاحيث كان يف كل تلك العمليات مسؤوال، حلبچةوتحرير ، )٧٥(كفري
  : العسكريةحنكةكان يتمتع بروحية العالية و 

وترويضها عىل تحمل الصعاب ، كان كثري االهتامم برتبية نفسهفقد ، روحية العاليةال• 
 يف وصف املتقني السالم عليه فهو مصداق لقول أمري املؤمنني، دائم الشكوى منها، واملشاق

يُشعرها دامئا بالتقصري أمام هللا سبحانه ، )٧٦(﴾ راحةنفسه منه يف عناء والناس منه يف﴿
من سامته التواضع والهدوء و . مواظبا عىل صالة الليل فال يكاد يرتكها إال نادرا، وتعاىل

، كثري العبادة والتالوة للقرآن الكريم، فقد كان قليل الكالم كثري العمل، والخلق الرفيع
  . محبوبا بني إخوانه املجاهدين

وكان ويف هذا املضامر ، كانت خططه تتصف بالدقة املتناهية  فقد العسكريةةالحنك• 
 كاوكان يرشح الخطة آلمر اللواء آنذ،  الذين وضعوا خطة الهجوم لعمليات القدسمن

) ٧٧(يقول عنه الحاج عدنان إبراهيم. وسط إعجاب اآلمر الشديد به، بأدق التفاصيل

ءه يف العمليات كانت موضع اهتامم عىل الرغم من صغر سنه إال أن خططه وآرا(
  . )املسؤولني ويؤخذ بها يف أغلب األحيان

وبعد أن فََقَد أعز إخوة ، بعد شوط من الجهاد قضاه يف ذات هللا والتفاين يف سبيله… 
قافلة …و…الجهاد أمثال أيب طارق البرصي وأيب حسن الرتكامين وأيب ياسني البرصي و

اشتاق لهم وكان يندبهم ويذكر ،  يف هذا الطريقمن الشهداء الذين رحلوا وسبقوه
فحقق هللا له ذلك يف معركة تجلت فيها البطولة بأروع ، مآثرهم ويتمنى اللحاق بهم

فعىل تلك املرتفعات بذل ، إنها معركة شاخ شمريان، صورها واإليثار بأعىل مراتبه
ء باملعشوق وحانت ساعة اللقا، املجاهدون أرواحهم رخيصة يف سبيل هللا والوطن

  . سبحانه
بل كان يقود ، ظاهر مسؤوال لحركات لواء حمزة ومل يقترص واجبه عىل ذلكأبو لقد كان 

حتى تحولت ، مجاميع االستطالع والدوريات التي زرعت الخوف والهلع يف قلب العدو
مل أشاهده خائفا أو مرتددا  (ذر الحدادأبو يقول السيد . تلك املنطقة إىل مقربة للبعثيني

بل يتعامل مع أي ظرف كان ، ام اشتدت الخطوب وكيفام كان وضع املجاهدينمه
                                              

 . مدينة يف كردستان العراق نفذ فيها املجاهدون عملية جهادية عىل أوكار الطغمة البعثية)٧٥ 
 .١٨٤نهج البالغة خطبة  )٧٦ 
  .بو عيل البرصي أول قائد لفيلق بدرهو الحاج أ  )٧٧ 
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  . )…شجاعا حتى قال عنه البعض إنه ميت القلب، بهدوئه وسكينته املعهودة
وقد استشهد الكثري من إخوتك ، سألته يوما إنك مل تستشهد (إبراهيمأبو يقول الحاج 

هد فقد رأيت أخي وعزيزي أنا سوف أستش، ال (فقال يل، )املجاهدين وبقيت أنت
أستطيع وصفه من الجامل الذي مل  الحسن الرتكامين قبل ثالثة أيام يف مكانأبو الشهيد 

 وكأننا نجلس )تأيت معي إىل هنا؟ ال ملاذا (حسنأبو فقال يل ، أَر مثله يف الحياة الدنيا
اولت ثم رست بني جبلني وح، أستطيع أن أصف لك الحالة التي كنا فيها والونحن أحياء

. سامء جاءين َملَك بلباس أبيض وأخذ بيدي وصعد يب نحو الكاأن أعرب جرسا بينهام وهن
إّن يل عليك َدينا مقداره خمسة : ظاهرأبا يا أخي(قال يل ويف تلك الفرتة رأيت شخصا 

فأعطيته املبلغ وشعرت يف حينها أن ذلك هو سبب ، آالف تومان أرجو منك إرجاعها
ثم نقل يل ، وكان ذلك نبوءة باستشهاده. ) الغري بذمتيعدم استشهادي لتعلق حق

 بني لجرسل ام وصفه يل حني قص عيل رؤيتهاإلخوة الذين رأوا مكان استشهاده ك
  . )…فعند محاولته العبور استشهد عىل أيدي البعثيني املجرمني، جبلنيال

عىل ، م٣/٥/١٩٨٨يومختم هللا حياته الحافلة بالتضحية والفداء بوسام الشهادة الرفيع 
صب يف الجنوب لي عىل ُرىب شامل وطننا الحبيب حيث سال دمه الزيك، أثر قذيفة غادرة

  . عطاء أبناء الرافدينراسام مبجراه 
  . شيعه جمع غفري من املؤمنني يف مدينة أصفهان ودفن يف جنة الشهداء يف تلك املدينة

  :مام قيل فيهو 
ن هذا الشهيد عندما ا (ة صالة الجمعةيف خطب) ٧٨( قال عنه إمام جمعة زرين شهر-١

 فيه من اإلميان واألخالق والطاعة هلل ورسوله ما مل أره يف أرىكان يراجعني يف مكتبي 
  . )…غريه إال نادرا

أمنيتي أن ترىض : سألني يوما ما هي أمنيتك يف الحياة؟ قلت ( قالت عنه زوجته-٢
والعبادة واإلخالص والطهر واملحبة هلل ألين أرى فيك ما مل أره يف غريك من األنوار ، عني

وكأمنا لديك سحرا يف ، ومل أرك تتجه إىل قضية إال وتحققت، ورسوله واألمئة الطاهرين
  . )…إنجاز أي عمل تتوجه فيه إىل هللا سبحانه وتعاىل

  سالم عليه يوم ولد ويوم جاهد واستشهد ويوم يُبعث حيا
                                              

  أحد أقضية محافظة أصفهان)٧٨ 
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    ّ     
   ــــــــــــــحسني النعيميأبو   ــــــــ١٠٧ـ ـــــ

راغبة  — مدينة األعظمية — من مواليد بغداد
كَُرب واشتد عوده يف تلك ، م١٩٥٦عامخاتون 
وكان كثري الزيارة لرضيح اإلمامني موىس ، املنطقة

 سالمليهامالع بن جعفر وحفيده محمد الجواد
 من فيض نورهام لينهل، وخصوصا يف ليايل الُجمع

يشده ، اإلمياين العزم والثبات عىل طريق الحق
إىل ذلك النور فطرته السليمة ووالءه ألهل 

الذي يرسي يف عروقه مرسى  السالم ليهمع البيت
    . الدم

، أنهى الدراسة االبتدائية واملتوسطة ثم انتقل إىل الثانوية لكنه مل يكمل السادس العلمي
  .  الرشكة العامة السترياد املكائن واملعداتموظفا يف ليعمل بعد ذلك

م وأجرب أبناء ٢٢/٩/١٩٨٠يفعندما شن صدام العفلقي حربه عىل الجارة املسلمة إيران 
رفض جامل تلك الحرب وكان يتحني الفرص للخالص منها ، ملشاركة فيهاالعراق عىل ا

ى لو ينتقل معهم وكان يتابع أخبارهم بواسطة املذياع ويتمن، وااللتحاق باملجاهدين
 هيبدي وال وكان يخفي ذلك، ليشاركهم جهادهم املقدس ضد صنم العراق وحزبه املشؤوم

  . إال إىل مجموعة كانت تشاطره همومه وأفكاره
رة ثم امتدت إىل أطراف مدينة البرصة  اشتدت الحرب وحصدت اآلالف يف مدينة املحمَّ

 وأربعة من أصدقائه وهمقّرر جامل وعندما سنحت الفرصة ، م١٩٨٢عاميف صيف 
نجم أبو واملجاهد  يارس الكاظميأبوياسني البرصي و أبوحسن العيل و أبو  الشهداء
، تركوا معسكر يزيد والذي مثله صدام بكل ما يحمل من ظلم وحقد وخسة، )٧٩(الكعبي

، تركوا جبهة الباطل رغم علمهم بالنتائج املرتتبة إن مل يوفقوا للخالص من قادسية العار
                                              

  .مر تفاصيل ذلك يف حياة الشهيد أبو حسن العيل )٧٩ 
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ألن فيه ، إمنا أقدموا عىل ذلك ليقينهم بصحة ما قاموا به.  اإلعدام بانتظارهمفمفارز
 ملا رأوا تركوا ذلك املعسكر. نرصة اإلسالم وخذالن الباطل املتمثل بصدام وحزبه اللعني

ثله املجاهدون إىل معسكر الحق الذي مي، ظلم عىل اإلسالم واملسلمني و فيه من تجاوز
 أقسموا عىل أنفسهم االستمرار عىل مقارعة ظلم البعثيني  الذيناملؤمنون الصابرون

وكادوا أن يفقدوا حياتهم لوال أن منَّ ، م١٨/٧/١٩٨٢فهاجروا ليلة ، وتعديهم وتجاوزهم
واستُقبلوا من قبل حرس الثورة اإلسالمية ثم نُقلوا إىل مدينة ، هللا عليهم فوصلوا ساملني

 الشهيد الصدر للمجاهدين ضمن الدورة  التحقوا جميعا مبعسكركاومن هن، األهواز
  . م١٥/٢/١٩٨٣تاريخ لقوات بدر التي رشعت ب)٨٠(الرابعة

شاهد تلك  حيث طار السيد النعيمي فرحا وهو يرى نفسه يف معسكر املجاهدين
، جوا إميانيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، الوجوه التي تزينها اللحى ويعلوها النور

 بل،  فيه وقارن بني املعسكرين فكان البون الشاسع بينهامفتذكر املعسكر الذي كان
  . تصور ذلك وكأنه انتقل من النار إىل الجنة ومن الظلامت إىل النور، وجه للمقارنةال 

فاشرتك ، انتهت التدريبات فالتحق مع إخوته ليشاركهم يف أعاملهم وواجباتهم الجهادية
 املجاهدون يف هور الحويزة وكان يف عمليات القدس وعمليات عاشوراء التي نّفذها

فبحنكته وشجاعته استطاع السيطرة عىل ، للشهيد أيب حسني النعيمي دور مميّز فيها
تحمل سالح كانت التي  جدا وسيطر عىل القاعدة العامئة هدفه بزمن قيايس

  . )٨١(الدميرتوف

عاون وتحّمل عدة مسؤوليات منها آمر فصيل وم، أخذت شخصيته تلمع يف سامء الجهاد
  . آمر رسية ثم آمرا إلحدى الرسايا وأخريا آمرا لفوج الشهيد الصدر

انتقل إىل كردستان العراق وشارك يف عدة عمليات منها عمليات حاج عمران وحلبچة 
 وتراه خادما إلخوته، زال اتخاذ القرار وقويا يف ساحة النكان حازما يف. وعمليات أخرى

الذين أحبهم وأحبوه ، راد رسيته أو أفراد مقر فوجهولطاملا هيأ الطعام إلف، املجاهدين
وكان يتمنى اللحاق ، وكم كان يذكر من استشهد منهم فيذوب لذلك قلبه وتدمع عينه

حسن العيل يف عمليات حاج أبو لقد رحل ، بهم فقد رحل عنه أحبته ورفاق هجرته
  . ييارس الكاظمأبوثم فارقه الخامسة ياسني يف عمليات كربالء أبوعمران و 

                                              
 .دلو رحيم أبو الشهيد بدورة سميت املجاهدين دورات من  دورة)٨٠ 
 .سالح ملقاومة الطائرات ذو أربع سبطانات لكنه استخدم ضد املجاهدين )٨١ 
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أوزارها وقد رحل الكثري  الحرب تضعسو ، طالق النارإل وقف ايران تعلن موافقتها عىل  (
حسني أليب ميثم أبو  السيد هاقال، )من أحبتي وسأبقى لهذه الدنيا الدنيئة ومغرياتها

، واحمّر وجهه ثم رفع يديه للدعاء، وقد أخذت دموعه تسيل عىل لحيته) ٨٢(الصادقي
ومل يخطر بباله ، ولكنه ُدِهش لكلامته وللحالة التي يعيشها، هميثم دعاءأبو ومل يسمع 

  . انه سيفارقه عام قريب
اال ان صدام دفع املنافقني عىل دخول ايران ، رغم قبول وقف اطالق النار من قبل ايران

 وقاتيل األطفال والنساء واألبرياء كانت ستكبار املنازلة الكربى مع أذناب اال فكانت
  .  عىل أحسن صورةفوج الشهيد الصدرفيها قاد السيد النعيمي   التياملعركة الفاصلة

وعندما سأله أحد ،  كالطود الشامخ لكنه كاناشتبك فوج الشهيد الصدر مع املنافقني
وأنتم ، ماذا ستفعل سيدنا لو نفد كل ما لديكم من ماء وذخرية وعتاد(املجاهدين 

وعىل ، سام واثقا من نفسه وقرارهفأجاب مبت، )محارصون بني أيدي هؤالء املجرمني؟
نشكل مجاميع استشهادية ونهاجم األعداء  ، بذلكانتهيت من التفكري لقد (عادته 

، فنقتل منهم من نقتل ونستويل عىل ما نستطيع االستيالء عليه، مجموعة بعد أخرى
  . خطة الهجوموذكر له ، )والعائدون األحياء يجلبون معهم املاء والعتاد

حسني النعيمي أبو  الوضوح كان الشهيد الخالد السيد ذلك الروح وبتلك وب الهّمةبتلك
مل ، يلني ال ومىض عىل خط الجهاد والعطاء والتضحية بخطى ثابتة وعزمٍ ، يقول ويفعل

ومل يُفتَّ يف عضده كرثة الشهداء والجرحى من حوله منذ أن ، يَخْف ومل ينكل ومل يرتدد
حني أصابته رصاصة الحقد يف ، اعة استشهادهتشكلت أوىل رسايا املجاهدين وحتى س

لتبقى ذكراه يف خاطرة املجاهدين و م ١٩/٧/١٩٨٨تاريخلريحل من هذه الدنيا ب، رأسه
رحل وقد أوىص إخوانه املجاهدين ، ويبقى علاَم هاديا يف طريق األحرار واملجاهدين

  :بهذه الوصايا
يكم وأن توحدوا سؤولة ملإخواين املجاهدين واملؤمنني أوصيكم بتقوى هللا والطاع

وتذكروا ، السالم ليهمع ألنه وارث األمئة، كلمتكم وتسريوا عىل خط اإلمام املوسوي الخميني
دامئا املؤمنني واملؤمنات املسجونني يف العراق الجريح لتأخذوا بثأرهم وثار الشهيد 

صرب والصمود بوجه وأخريا أوصيكم بال، وأخته العلوية املظلومة عليه تعاىل هللا رضوان الصدر
                                              

 سابط ، قائد فرقة محمد رسول هللا ، أحد أبرز قادة العمل الجهادي داخل وهو حمزة قاسم )٨٢ 
 .م٢٠٠١ألقي عليه القبض وهو يف مهمة جهادية داخل بغداد نهاية عام . العراق
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  . )األعداء الكفرة الطواغيت ألن الصرب مفتاح الفرج
 املصادف للخامس من ١٤٠٥ جامدي األول/١٢تاريخومن وصية أخرى للشهيد حّررها ب

بني معسكر ، بني الحق والباطل، إّن معركة اليوم هي بني اإلسالم والكفر( م١٩٨٥آذار 
بني ، والنفاق معسكر يزيد الدعي بن الدعيومعسكر الكفر  السالم ليهع الحسني بن عيل

اإلمام املوسوي الخميني وبني االستكبار العاملي املتمثل بالرشق والغرب وذيولهام يف 
  ).املنطقة

لقد رحل شهيدنا وترك لنا تُراثا من الوصايا املكتوبة واملصّورة فحري بنا أن نقرأ تاريخ 
  . شهدائنا وما تركوه لنا

اجر إىل ديار املعشوق، وسالم عليك أيها القائد الشهيد وعىل سالم عليك أيها امله
  الشهداء الذين سبقوك يف هذا الطريق

  
أبوعامر ) ٣(أبوشهاب الحيدري ) ٢(جعفرالجعفري ) ١(أبوحسني النعيمي : الشهداء 

  )٧(أبوعادل النجفي ) ٦(أبوعامرالعيل ) ٥(أبومحمد املظلومي) ٤(الربيعي 
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  ـــــــ ـــــعيل الخزعيلأبو  ـــــــــ ـــ١٠٨ـ ـــــ
عاش يف ف، م١٩٥٨عاميف مدينة العامرة ولد 

أجواء طابعها طيبة القلب والفطرة السليمة 
، فتغذى حبهم، السالم همليع والوالء آلل الرسول

تهجا طريقهم ونشأ متمسكا بوالئهم الصادق من
 العفالقة مارسهالذي والجور ا الظلم رافض

  . املجرمون

  

  
 العمل وأراد، م١٩٧٧عامفرع الكهرباء يف مدينته  — مل دراسة اإلعدادية الصناعيةأڪ

تشف أن ضباط الرشطة يُكلفون مبهام اڪولكنه ، بعد تخرجه يف سلك الرشطة كضابط
لذا أعرض عن ، هلبعثيني يف جرامئهم ضد أبناء شعبلمشاركا حينئذ ضد اإلسالميني فيكون 

  . تلك الفكرة وقام بسحب معاملته
ولذا كان عرضة ملراقبة ومالحقة ،  رفضه القاطع للنظام بلسانه وأمام أدعيائههُعرف عن

ودام اعتقاله ثالثة أسابيع قاىس خاللها ، م١٩٧٩ سنة أعتقل فقد، زبانية النظام البعثي
عد ذلك ثم استدعي للخدمة وأُفرج عنه ب، النفيس والجسدي، صنوف التعذيب الوحيش

وظلت تالحقه فلم يجد بدا من اللجوء ، ولكن عيون السلطة البغيضة مل ترتكه، اإللزامية
واشتبك مع كالب السلطة الذين جاءوا بحثا عن ، كاملتحقا باملجاهدين هن، إىل األهوار
ف وبقي صابرا صامدا رغم صعوبة ظرو ، فجرح يف يده اليرسى عىل إثر ذلك، املجاهدين

إىل أن أُعلن عن قرار العفو ، ومل يُسلّم نفسه إىل السلطة، األهوار وقسوتها واملعاناة فيها
فالتحق بوحدته لعله يجد فيها فرصة للخالص من ، عن الفارين من الخدمة العسكرية

فرصة نجاته ، فكان كام أراد ومتنى، هذا السجن الكبري الذي أُطبق عىل أهل العراق
 ويف ق. ه١٤٠٨عام محرم الحرام من ١٤يومباطل إىل جبهة الحق يف وهجرته من جبهة ال

وهاجرت من العراق فارا بديني قاصدا أرض الدولة ( هذا الصدد يقول يف وصيته
من معسكر يزيد عرصه ، اإلسالمية يف إيران منهزما من الكفر والضالل والعبودية

 ثم يصف خطورة )…يةوطاغية زمانه صدام املجرم اللعني إىل معسكر النور والهدا
 واأللغام والخنادق كجئت عرب ممرات املوت واألسال (املوقف والطريق حيث يقول
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عابرا حدود املستحيل مرتا بعد مرت وقدما بعد  والجبال حيث جئت مهروال لشوق اللقاء
  . )قدم حتى وصلت أرض إيران اإلسالم

وبعد تلقيه دورة ، م١٨/٢/١٩٨٨تاريخانخرط يف صفوف قوات بدر ب، ايرانفور وصوله 
،  لخوض عمليات تحرير حلبچة الذي كان يستعد فوج الشهيد الصدرتدريبية نسب اىل

، وكان سيفا صارما ضد البعثيني وسطَّر رضوبا من الشجاعة قّل نظريها، هااشرتك فيف
حتى ُجرح فيها وعاد إىل فوجه ليكون آمرا ألحد فصائله عندما اشرتك يف صد الهجوم 

  . حيث كان دوره دورا متميزا يف صد ذلك الهجوم، عثيني عىل شاخ شمريانالفاشل للب
. تأثر به كل من تعرف إليه، ُعرف بخلقه الرفيع وهمته العالية وحبه إلخوته املجاهدين

 مؤثراكان كالمه ، كان تاليا للقرآن والكتب اإلسالمية ومل يتواَن عن أي واجب يكلف به
  …ن القلب فيدخل يف القلوبكان يخرج ميف قلوب الناس ألنه 

حيث ،  وعمالئه من املنافقنيستكبارختم حياته املعطاء يف امللحمة الكربى ضد ذيول اال 
الذي نّفذ اإلنزال الجوي خلف قطعات  فوج الشهيد الصدرحد فصائل أل  آمراكان 
حتى إذا ُجرح آمر رسيته ناب عنه فأدار ، فكانت له صوالت وجوالت ضدهم، العدو

 يلني كالجبل ال عاد ثابت القلبثم ، وملا ُجرح تم عالجه ميدانيا، بشكل كاملاملعركة 
متحمال العطش ، إما النرص أو الشهادة، مصمام عىل إحدى الُحسَنيني، تهزه العواصفال 

  . والجوع وملدة يومني عندما انقطع عنهم طريق اإلمداد
ىل مواقع العدو تجلت يف صباح اليوم الثاين شنَّ فوج الشهيد الصدر هجوما صاعقا ع

حتى أصيب برصاصة يف رأسه ، فيه صور الفداء والتضحية واإليثار الحسيني
  . به الربرةصحو  السالم عليهفسقط شهيدا مّرضجا بدمه ملتحقا بالحسني ، م٢٦/٧/١٩٨٨يوم

يرتكوا الجهاد يف سبيل هللا ما أمكن وأن يزيدوا  ال أويص إخواين أن (هللا رحمهومن وصيته 
  . )ئهم لإلسالم وأهلهمن عطا

يف العراق النازف الغارق باملصائب ، عيل وألف عيل آخر ياأنت (ومن وصيته لولده عيل
التي هي بندقيتي بعد ،  سوف تحمل بندقيتك…عيل وكل عيل مثلك يا…واآلالم

إله إال هللا  ال وتُعم كلمة، وتواصل الطريق بإذن هللا ونرصه، استشهادي إن شاء هللا
، لتواصل الطريق حتى والدة النور اإللهي املنتظر، تها فوق أرجاء املعمورةوترفرف رايا

من أجل إزالة ، فيا ولدي الحبيب أوصيك بالجهاد يف سبيل هللا حتى النرص أو الشهادة
  . )…خفافيش الدم السوداء من عىل ربوع وطننا اإلسالمي الكبري، هذه الخفافيش

   عاهدوا هللا عليهسالم عليه وعىل إخوانه الذين صدقوا ما
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  ّ      
   ــــــــــــــزينب الحسناويأبو  ــــــــــ ــ١٠٩ـ ـــــ

ناحية الِكِفل التابعة ملحافظة  — گزاريف قرية آلبو 
، ترىّب يف أحضان أرسة مؤمنة. م١٩٥٤عامولد ، بابل

ورشف منها السجايا الحسنة ، تعلّم منها الكثري
  . خالق الحميدةواأل 
انخرط يف السلك ثم ، مل دراسته االبتدائيةأڪ

  . تبة رئيس عرفاء رسية وكان بر العسكري
  

  . صادق قد أوصاهم أن يسموهكان وولدا بعد هجرته و ، تزوج فرزقه هللا زينب
، دخل الجيش وكان هدفه الدفاع عن وطنه من رشور وأطامع أعداء األمة اإلسالمية

 ناقة له فيهاال ، لكنه رأى أن هذا الجيش قد زُج يف حرب خارسة، يناملستكرباليهود و 
وشجعتها ودعمتها بعض الدول ، حرب ُخطّط لها يف أروقة البيت األبيض، جملوال 

ودفع رضيبتها الشعبان املسلامن الجاران ، ونّفذها النظام الصدامي املقبور، العربية
  . العراقي واإليراين

،  فيهاع الجنود وضباط الصف برتك الجبهة وعدم املشاركةوكان يشجّ ، الحربرفض فتاج 
والتجأ إىل الجمهورية اإلسالمية رغم املخاطر وحني سنحت له الفرصة ترك الجبهة 

  . م٢١/٥/١٩٨٢تاريخب
 لقوات )٨٣(ضمن أفراد الدورة الرابعة، م١٧/٨/١٩٨٣تاريخالتحق مبعسكر املجاهدين ب

،  كُلف بواجب عىل مشارف مدينة البرصةيةة عقائدعسكريوبعد أن انهى دورة ، بدر
 عىل مناطق واسعة منه مبا فيها للسيطرة ثم شارك مع املجاهدين يف هور الحويزة

 ومل. وجميع املمرات املائية يف تلك املناطق، مخفر الرتابة، أبوصخري، منطقة باب الهوى
هور الحويزة  مناطق كافة الحد بل كان هدفهم السيطرة عىل ذلكيقف املجاهدون اىل 

                                              
 .دلو رحيم أبو الشهيد بدورة سميت املجاهدين دورات من  دورة)٨٣ 
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 القدس: الجامع للممرات املائية فنفذوا عمليتنياملهم و مبا فيها بحرية أم النعاج ملوقعها 
عىل أهدافهم فيهام املجاهدون  سيطر فقد ٢٤/١٠/١٩٨٥ وعاشوراء يف، م٢٣/٧/١٩٨٥يف 

  األوىلففي،  نوعية يف التخطيط واألداء ورسعة العملاكانتالعمليتني ف، برسعة فائقة
  . ويف الثانية النصف اآلخر منها، ، ة أم النعاجلسيطرة عىل النصف الجنويب لبحري امتت 
 الدور لهآمرا ألحد فصائل فوج الشهيد الصدر وكان الحسناوي يف كلتا العمليتني كان 

  . فيهامالفاعل 
استمر مشاركا يف كل العمليات التي خاضها فوج الشهيد الصدر يف جنوب العراق ويف 

  . كردستان
نّفذ املجاهدون عملية بطولية عىل مرتفعات حاج عمران سميت كربالء ، م١/٩/١٩٨٦يف

 وكان أليب زينب دور بطويل، فكانت بحق ملحمة من مالحم الجهاد والشهادة، الثانية
، ُجرح جرحا بليغا يف بطنهلكنه ، وهو يقود فصيله للسيطرة عىل هدفهيف تلك املعركة 

  . ونقل إىل املستشفى
حيث ، م٣١/٣/١٩٨٨فوف املجاهدين ليشرتك يف تحرير مدينة حلبچة يومعاد إىل ص

وكان ، رغم وعورة الطريق وهطول االمطار الغزيرةعىل أهدافهم فيها سيطر املجاهدون 
  . الرسايا فيها معاونا آلمر إحدى

  . الرسايا حدى حيث كان آمرا إل م٣١/٥/١٩٨٨ يف معركة شاخ شمريانلعب دورا 
اق إىل لكنه اشت، ومل يرتاجع لوعورة الطريق وصعوبته، طول املدةزينب لأبو مل يكْل 

إىل ، اشتاق إىل أيب طارق البرصي وأيب ياسني البرصي، وان هللاإخوته الذين سبقوه إىل رض
  …و، إىل أيب صباح املخابر وجعفر الجعفري، أيب ظاهر العبادي وأيب حسن العيل

ولكن االستكبار العاملي الذي ، ع أوزارهاالحرب أوشكت أن تضو ، أُعلن وقف إطالق النار
والتي دخلت الحرب إىل جانب صنيعتها صدام ضد ، تقوده أمريكا أم الفساد واإلرهاب

، قد جمعت كل أراذلها وأذنابها من شّذاذ األرض، الجمهورية اإلسالمية يف إيران
نفيذ من وبدعم من دول الجوار وبت، وجّهزتهم لدخول إيران إلسقاط نظامها اإلسالمي

لقد جاءت بهم مناياهم وساقتهم ، ولكن شاء هللا أن يذلهم ويخزيهم، صدام املقبور
فكانت رسايا فوج الشهيد الصدر ، أحالمهم وأماين أسيادهم للقضاء عىل الدولة اإلسالمية

وهزِموهم رش ، أذاقوا أعداء هللا املوت األحمرإذ ، وأفواج بدر األخرى لهم باملرصاد
  ، وبقايا آلياتهم املحرتقة، تاركني أشالء قتالهمففروا ، هزمية

حتى ،  والثلة املؤمنة املجاهدة من إخوانه بالء حسناابوزينبيف تلك العمليات أبىل 
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عرجت ف، رصاصة إصابته ببعد، م٢٧/٧/١٩٨٨يومسقط شهيدا مرضجا بدمه الطاهر 
ني والشهداء روحه إىل أعىل عليني مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصديق

  . والصالحني وحسن أولئك رفيقا
اعلمي أن الحياة يف هذا العامل ليست ، زوجتي العزيزة أم صادق (من وصيته إىل زوجته

ولن ينجح يف هذا االمتحان إال من كان هدفه رضا هللا سبحانه ، إال اختبارا وامتحانا
 سلوك الطريق الذي بد يل من ال كان، وإين إْن كنت عازما عىل كسب الفضائل، وتعاىل

إّن من يختار هذا . وأستقبله بصدر رحب، وهو طريق الشهادة، اخرتته لحيايت األبدية
  . )يساوي لحظة من سعادة اآلخرة ال فكل متاع الدنيا، بايل بالدنيا وزخارفهاي ال الطريق

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
  ينه الشهيد أبوعامر العيلوعىل ميىل اليمني عالشهيد أبوزينب 
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   ــــــــــــــزينب العامريأبو  ــــــــ ــــــ١١٠ــ ــــــ

عاش وترعرع ، م١٩٥٣عاممن مواليد مدينة العامرة 
ربته تربية  السالم عليهم وسط أرسة محبة ألهل البيت

  . صالحة فنشأ ملتزما منذ نعومة أظفاره
ثم ، مل دراسته االبتدائية والثانوية يف مدينتهأڪ
. قسم الكهرباء — مل معهد التكنولوجيا يف بغدادأڪ

ُعرف شابا متدينا داعيا إىل هللا بالحكمة واملوعظة 
شديد البغض للبعث والبعثيني وأفكارهم ، الحسنة
حتى ضيَّقوا ، ترهبه تهديداتهم ووعيدهمال ، الهّدامة

عاىن خاللها ، ملدة ثالثة أشهرن عليه وأودعوه السج
  . صنوف التعذيب الوحيش

  

  

 شّد  ثمعمل يف رشكة حكومية ضمن اختصاصه ي إىل ليبيا وبقي فيها مدة سنتنيسافر
التي ما إن ، الرحال إىل إيران يدفعه شوق شديد للدفاع عن اإلسالم ودولته الفتية

وكان ، ت من كل حدب وصوبأعلنت حكومتها اإلسالمية حتى انهالت عليها املؤامرا
فأبت َغريته إال أن ، من أبرزها الحرب الظاملة املفروضة عليها من قبل صدام املقبور

ر عن ساعديه فالتحق ، دفاعا عن اإلسالم واملظلومني من أبناء الشعب العراقي، يشمِّ
واشرتك معهم يف عدة عمليات ، م٢٣/١/١٩٨٧تاريخبإخوانه املجاهدين يف قوات بدر ب

وعمليات تحرير حلبچة ، البرصة عىل مشارف مدينةكربالء الخامسة ا عمليات منه
  . وعمليات شاخ شمريان عىل مشارف مدينة السليامنية

ُجلَّ اهتاممه ، بعيد عن الدنيا وزخارفها، ُعرف بتقواه وكرثة احتياطه يف املسائل الرشعية
وأخالقه ، ز بتفانيه وإخالصهوامتا، هو اإلسالم والدفاع عنه وعن الشعب العراقي املظلوم

  . العالية لهذا اختري إماما لصالة الجامعة
ومعلام للقرآن ، ورادودا حسينيا، وخطيبا، وكاتبا، ومن صفاته أيضا أنه كان شاعرا

  . فقد رعى عدة دورات قرآنية، الكريم
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وألطف ما فيه ذلك التواضع ( — أحد أصدقائه املقّربني — ماجد العصامييقول عنه 
حتى ، فإذا جلس إليك ارتاحت نفسك إليه، ادر إلخوانه املؤمنني وحسن املعارشةالن

وتستمتع بحديثه ، لتهوى أن يجلس معك طويال ليك ترتوي من النظر إىل وجهه الخاشع
  . )وضحكته الهادئة العذبة، وطرائفه اللطيفة، الشيق

ا فيها من مل، هوقدوة بعبادته وأدعيت، كان حقا قدوة بتعامله اليومي مع اآلخرين
  . هوإخالص للخالق العظيم تقدست أسامؤ خشوع وخضوع 

حيث الخلود األبدي يف جنات النعيم ، كان يتشوق بصدق ومحبة إلهية إىل الشهادة
، حتى نال كرامة الشهادة يف سبيل هللا تعاىل يف عمليات دحر املنافقني عن بالد املسلمني

  . ني يف مقعد صدق عند مليك مقتدرلتعرج روحه إىل أعىل علي، م٢٧/٧/١٩٨٨يوم
، أما وقد فتح هللا تبارك وتعاىل دائم الحق واإلحسان لنا هذا الباب (هللا رحمهومن وصيته 

وفيه تسيل دماؤنا يف سبيله ، فنسأله تعاىل اإلخالص والختام به، باب الجهاد بتوفيق منه
تباع محمد وآل محمد وأمام التوفيق إل ، يشء أمام لطفه وعطفه ال وهي، طلبا ملرضاته

  . )…جمعنيأ  ليهمع سالمهو  هللا صلوات
  زينب يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حياأباسالم عليك 

  
  الشهيد أبوزينب العامري يلقي كلمة يف تأبني الشهيدين أيب اميان وأيب آيات
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  ـــــــــــــ ـــقيرص األسديأبو  ــــــ ــــــــ١١١ـ ـــــــ

قضاء الشامية  —  محافظة الديوانيةولد يف
ومحبة ، يف أرسة متواضعة وملتزمة دينيا، م١٩٥٦عام

  . السالم عليهم ألهل البيت
    م٢٧/٩/١٩٨١وقع يف أرسقوات الجمهورية اإلسالمية يف

،  سنحت له الفرصة إلعداد نفسه بل تخطاها للقيام بنشاطات ثقافية وجهاديةكاوهن
وعىل الرغم من تحصيله الدرايس ، مهمة التدريس وإلقاء بعض املحارضات الدينيةمنها 

الرسالة بحيث كان يحفظ االحكام الرشعية طبق  لكنه كان ميتاز بحافظة قوية، البسيط
مشريا إىل رقم املسألة ، يدرّسها ويجيب السائل برسعةو رسه قدسإلمام الخميني العملية ل

  . ورقم الصفحة
وهكذا ، لقرآن الكريم ودعاء أيب حمزة الثاميل يف شهر رمضان قراءة امن يكرثكان 

  . فطهرت من متعلقات الدنيا، انصهرت روحه يف بوتقة الدعاء والعبادة
يتشوقون إىل حديثه الجميل املطّعم  الذين كانوا كان محبوبا عند كل املجاهدين

  .  الباطليغيظه إالوال ، بهيف رضاه وغض، يخدش أحدا يف جده وهزلهال ، بالعرفان والحكمة
أما الليل ، يعرف للراحة طعام ال فهو يعمل طيلة النهار، كثري العمل، كان كثري الحركة
  . حتى يف أشد الظروف، تفوته صالة الليلوال ، فكان ينام مبكرا

ذوها عىل مشارف واشرتك يف العمليات التي ، م١٧/١٢/١٩٨٦تاريخبقوات بدر التحق ب نفَّ
  . حيةليف عمليات جزيرة الصامدينة البرصة و 

كان  حيث لعراق مع مجاهدي بدر يف كردستانكان له حضور فاعل يف العمل داخل ا
لعل هللا يتقبل مني (عىل ظهره ويقول وكان يحمل الحجر ،  بناء املواضعهم يفيشارك

  . )واحدة فتصبح ثقيلة يف امليزان
وعند عودته ، داخل العراقّفذت الية يف العمليات التي نُ  إمرة إحدى املفارز القتتوىل

وهو أحد األفواج التي كانت مستقرة يف كردستان ، أصبح آمرا لفوج أيب الفضل العباس
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  . داغ قرهمنطقة 
وجه وجهه نحو القبلة ، لوقف إطالق النار من قبل إيران ٥٩٨عندما سمع بقبول قرار

لة جهادهم ضد وكان يتوقع أن القرار سيمنع املجاهدين من مواص وأجهش بالبكاء
مل أوفق للشهادة يف هذه الحرب املقدسة ضد  !تعسا يل (النظام الفرعوين يف بغداد قائال

قيرص يف طليعة أبو كان ، وبعد مرور عدة أيام، وحزن حزنا عميقا، )طاغوت العراق
هم قوى االستكبار العاملي يف تنداسن تصدوا لعدوان املنافقني الذين املجاهدين الذي

حيث أُسندت لفوجه مهمة اقتحام القمة التي تسيطر عليها هذه ، يةعمليات بطول
ومل ير النرص الحاسم عىل ، فزحف بقوته وهو يتقّدمهم مستقبال الرصاص بصدره، الزمرة

عندما سقط ، خطر عىل قلب برش وال أذن سمعت والعني رأت ال بل رأى ما، فلول النفاق
ني والصديقني والشهداء والصالحني ملتحقا بركب النبي، م٢٧/٧/١٩٨٨يوممخضبا بدمه 

  . وحسن أولئك رفيقا
  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
  .داغ قره - السليامنية. املجاهدين من مجموعة يتوسط األسدي قيرص أبو الشهيد
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        ّ  
   ــــــــــــــــجعفر الجعفريأبو   ــــــــــــ١١٢ـ ـــــ
 —  يف محافظة العامرةتهم كانت والد١٩٦٢عاميف 

عاش وترىب وسط أرسة مؤمنة ملتزمة . ناحية السالم
منحته اإلميان وحسن الخلق ومحبة أهل 

  . السالم ليهمع البيت
    ، مل دراسته يف إعدادية الزراعة أوائل الثامنيناتأڪ

لتأمني مستقبله وجني مثار ، لكن اليد اآلمثة لنظام العفالقة مل متهله يف شق طريقه
حيث زُجَّ يف أُتون الحرب ، فاقتيد مكرها لتأدية الخدمة العسكرية، أتعابه وأتعاب أرسته

فالتحق الشهيد ، املجنونة الظاملة التي أشعلها الطاغية صدام عىل الجمهورية اإلسالمية
  . م١٩٨٢عامم بجند اإلسال 

تزّود خالل فرتة وجوده يف إيران بالكثري من العلوم واملعارف اإلسالمية التي متكن من 
 يف ومثاال، تقوىفأصبح مثاال يف اإلميان وال، خاللها تطوير الكثري من ثقافته ومعارفه

  . ومثاال يف حسن السرية والسلوك، العلم والعمل بالتكاليف العبادية والجهادية
ضها وتوفق للمشاركة يف كل العمليات التي خا، م١٧/١٢/١٩٨٦يفقوات بدر بالتحق 

منها ما كان يف قاطع الجنوب وعىل مشارف ، شها معهماملجاهدون يف الفرتة التي عا
وكان آخرها ، يف شامل الوطن يف عمليات تحرير حلبچة وشاخ شمريانو ، مدينة البرصة

حيث أبىل يف كل هذه املالحم بالء حسنا نال  ،مشاركته يف االنتفاضة الشعبانية املباركة
  . الفخر واإلعجاب من قبل الجميع

فكان يندفع بخطى ، فهو كاألسد الغاضب أثناء تأدية واجباته القتالية، تصف بالشجاعةا
. يلني نحو مواقع األعداء وبروح ملؤها الثقة العالية باهلل وبالنرص املؤزر ال ثابتة وعزمٍ 

واإليثار ، والسعي يف قضاء حوائج الناس، هدوء والخلق الرفيعن صفاته األخرى الوم
وكثريا ما كان يويص إخوانه املؤمنني املجاهدين ، ونكران الذات وحب الخري للجميع
باعتباره االمتداد الحقيقي لخط أهل  رسه قدسبالسري عىل خط اإلمام الخميني

كثري ، عارشة بشوش الوجهمتواضعا متسامحا طيب القلب َحسن امل، السالم عليهمالبيت
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ليبذل كل جهده ، التفكر محبا للمطالعة والبحث يف الكتب وباألخص كتب األخالق
  . لتطبيق ما يطالعه عىل أرض الواقع

 مشهد املقدسة وعند اىلكان يف مأمورية ، عندما انطلقت االنتفاضة الشعبانية املباركة
، املقدس لنرصة شعبه املظلومسامعه النبأ ألغى مأموريته والتحق لتأدية الواجب 

 يتقدم نحو دبابات العدو أخذو ، شامل رشق العراق كالر قاطعباملجاهدين يف فالتحق 
 كانوبينام ، دون أن يكرتث بأعدادهم وعدتهم، الصدامي بشجاعة منقطعة النظري

ليوجه الرضبات املدّمرة بكل شجاعة ، املضاد للدروع ملم١٠٦ يندفع مبدفعه من نوع
نال عىل إثرها رشف ، فأصابته مبارشة، )٨٤(منافقي خلقباغتته إحدى دبابات ، واقتدار

م لتعرج روحه إىل أعىل عليني مع النبيني والصديقني ٢٤/٣/١٩٩١يومالشهادة الرفيع 
  . والشهداء والصالحني وحسن أولئك رفيقا

  سالم عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يُبعث حيا 

  
الَة كَانَْت ﴿    كردستان- ﴾ا َمْوقُوتً ا َعَىل الُْمْؤِمِننَي كِتَابً إِنَّ الصَّ

                                              
 ارتكبوا والزالوا يرتكبون جرائم بحق منظمة ارهابية اليرانيني هاربني من الجمهورية االسالمية )٨٤ 

 .الشعبني االيراين والعراقي، دخلت العراق بتسهيل صدامي وغطاء امرييك
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   ــــــــــــــ أبوأحمد املياحيــــــــــ١١٣ــــــــــ

 — قضاء القرنة — من مواليد محافظة البرصة
نشأ وترعرع وسط . م١٩٤٨عامة السويب ناحي

ُعرف  فالسالم ليهمع أرسة مؤمنة موالية ألهل البيت
 .  بالتزامه الديني وحسن خلقهصغرالمنذ 

  
الرافدين يف قضاء  متوسطةيف ثم ، يف ناحية السويباالبتدائية  يف مدرسة ميّاح درس

  . م١٩٧١عامالورق يف الهارثة يف معمل  ا فنيامالحظُعنّي يف إعدادية القرنة و ثم ، القرنة
سواء يف املنطقة أو يف املدرسة أو يف ، كان شعلة وّهاجة يف طريق الهداية إىل هللا سبحانه

لذا كان ،  أفكارهم اللقيطةامفند،  حزب البعث العفلقي يف الرس والعلنارافض، املعمل
ه تارة علَّهم يثنوه ُمرّغبني ل، تالحقه عيونهم البغيضة، عرضة للمراقبة من قبل البعثيني

ومرّهبني له تارة ، برتقيته إىل درجة وظيفية أعىل ليك ينتمي إىل صفوفهم، عن موقفه
حرمانه من كل املزايا مع التهديد والوعيد من النتائج الوخيمة التي ترتتب عىل بأخرى 

 فكان،  وعزمية يف الثبات عىل موقفهاولكن مل تزده تلك األساليب إال إرصار ، ذلك
رص أ  لكنه، عثيون يهددونه بعدم إيفاده إىل أملانيا إذا مل يوقع عىل قسيمة االنتامءالب

ويشاء ، ومؤ  االنتامء إىل صفوف حزب البعث املشا قاطعا رفضاعىل عدم التوقيع رافض
  . هللا أن يذهب باإليفاد إىل أملانيا بواسطة أحد املهندسني من أقاربه

 انائي، واالبتعاد عن مالذ الحياة وزخارفها، لتزام والتقوىرضب املثل األعىل يف اال، يف أملانيا
 ما يأمرهم باملعروف وينهاهم اوكان كثري ، بنفسه عن أفراد اإليفاد املنغمسني باملحرّمات

تابة مام حدا بهؤالء إىل ك،  سلوكهمامنتقد، ويدخل معهم يف نقاشات، عن املنكر
  . أشدرقابة التقارير عليه ليضعوه تحت 

 التي اعتُقلت مع أهلها بعد ذلك، تم عقد قرانه من إحدى أقربائه، م١٩٧٩ يف سنة
  …املجرم إبراهيم الالمي، مقتل ضابط أمن البرصةبسبب 

خالل الهجمة الرشسة للنظام العفلقي عىل الرساليني واألحرار من أبناء العراق اعتقل 
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كانا مع أيب  الذين فرحمة مگطو  واألستاذ ناجي نديم الوايف اثنان من رفاق دربه وهام
وتم إعدامهام من قبل ، أحمد يف حلقة واحدة يف تنظيم حزب الدعوة اإلسالمية

أنجاه  لكن، وعىل أثر ذلك دوِهم بيته من قبل جالوزة األمن، السلطات البعثية الجائرة
ومن ذلك ، األهوارم إىل إيران عن طريق ٢٣/١٠/١٩٧٩يومفهاجر ، هللا من مخالبهم

 هم التغيري وإسقاط حامال،  العراق يف الخطوط الجهادية العاملة داخلالتاريخ انخرط
  . سبيل إىل ذلك إال باملقاومة املسلحة ال إذ كان يؤمن أن، النظام

 معه السالح واملنشورات واملساعدات  حتى عاد اىل العراق حامالكا هنمل ميكث طويال
مل ينقطع اتصاله و ، لعاملة فيهوظل عىل ارتباطه بالداخل واملجاميع ا،  لألرس املنكوبة

  . ا استطاع إىل ذلك سبيالمب  لهمداعام، بهم
وحبه ملساعدة اآلخرين وقضاء حوائجهم ، ُعرف بأخالقه الرفيعة وهدوئه وأدبه الجم

ال يوجد يشء أفضل من مساعدة الناس والسعي يف ( اوكان يقول دامئ، وتفانيه يف ذلك
كام ُعرف .  كل معارفه وأصدقائهبهاا ويتحدث وهذه الخصلة ُعرف به. )قضاء حوائجهم

 كان يذكر أخاه الشهيد اولطامل، بإخالصه وإيثاره وتضحيته يف سبيل هللا وحبه للشهادة
 الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الجهادي ويتمنى أن يلتحق به يف ركب )٨٥(طارق

الحرام أن يدعو الحاج زيك الذاهب إىل بيت هللا  وكان يويص أخاه، الشهداء والصّديقني
وختم ، وحقق هللا أمنيته تلك وما كان يصبوا إليه، له بالشهادة يف سبيل هللا ونيل رضاه

وذلك عندما ذهب مبعية ثالثة من املجاهدين إىل العراق بعد ، ه بالعاقبة الحسنىهللا ل
يف مهمة استطالعية يف الجنوب متهد ، م١٩٩٩عاماستشهاد السيد محمد صادق الصدر 

  .  لدخول قوات بدر إىل العراقالطريق
كرث ترجعوا إىل منطقة ، م وبعد إكامل املرحلة األوىل من تلك املهمة٢٢/٣/١٩٩٩يوميف 

ولكنهم فوجؤا ، ليختبئوا فيها أثناء النهار، النشوة منطقة أطراف عىل تقعاالحراش فيها 
دي أحمد واستشهد مهأبو فجرح ، بعد فرتة قصرية بالرمي الكثيف من قبل الجيش
بتول أبو — هو السيد طعمة سعدو جاسم املياحي وكامل خضري املياحي ونجى الرابع 

  . بأعجوبة ليقص القصة بعد ذلك — املوسوي
فبصق بوجه ، اوقام الضابط بجره جانب،  بعد أن كُرست ساقها جريحعليهألقي القبض 

                                              
 .١٦٦مرت ترجمته عىل صفحة  )٨٥ 
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طاهر  جسده الفقاموا بتمزيق، )بعدكم خدم لصدام حسني(بالعامية  الضابط وقال
العدو وُدفنوا يف معسكر ،  بهممتثيالا الشهداء الثالثة حلو ثم س، فورابالرصاص فاستشهد 

  …حراسات قبورهم  عىلوضعالذي 
نجحوا يف ذلك بعد االتفاق مع ،  جثث الشهداء محاوالت من قبل املجاهدين لنقلبعد

نهم يف مقربة وتم تشييعهم ودف،  وجلبهم إىل إيرانقاموا بإخراجهم ليالف، لحراسأحد ا
لتبقى قبورهم قبلة للعاشقني يستلهمون منها العزم والثبات ، الشهداء يف األهواز

  . واإلرصار عىل مواصلة الطريق
 السالم عليه وعىل إخوانه الشهداء وهم أحياء عند ربهم يرزقون 

  
  تعاىل هللا لقاء إىل اشوقً  للشهادة يتقدمون م،١٩٨٥ عام الحويزة هور
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  أبا الحسن أمري املؤمنني،  يا كرسول هللا، السالم علي ياكالسالم علي
  أبا محمد الحسن املجتبى،  يا كالسالم علي

   الحسني الشهيد وابن الشهيد، أبا عبد هللا يا كالسالم علي
  فاطمة الزهراء، ياكِ السالم علي

  .اتهڪالسالم عىل الذرية الطاهرة وأهل العصمة ورحمة هللا وبر
  .اتهڪإخويت يف الجهاد ورحمة هللا وبر يامڪالسالم علي

  :حني قال السالم  عليهلقد صدق قول سيد الشهداء والثائرين أيب عبد هللا الحسني
ون وحجور طابت ونفوس طهرت من أن  واملؤمنكلذلة يأىب هللا لنا ذلهيهات منا ا﴿

  .﴾رامڪؤثر طاعة اللئام عىل مصارع الن
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  إخويت يالمتيڪفهذه 
 يف قوارير ليثمل منها لصوص التقدمية، ؤهاب دماڪحني يهان الحق والحرية تس

ضج إنسانا ، فينال طفل إسمه عليً ڪويذبح ،ية عن جسدها الطاهراإلنسانوتفصل رقبة 
 من مرارة الواقع ومن نتانة الجرح، ويغضب الحق يف وجه هؤالء الجاحدين كيف ظل ذل

  .املارقني
 الحقيقة، حقيقة كم وبني در ڪم أن متيطوا الغشاوات الحائلة بينڪعلي : يا ثوار اإلسالم

أرس  يف اإلنسانفال تحجبوا نعيم العقل الذي مّن هللا به عىل بني ، الحياة وحقيقة املوت
  .م التحلل والتغافل يف نعيم الحياةڪالشهوات، فيخلد

  .افًر ڪال تبدلوا نعمة هللا 
  : م ليس بعدها نعمة، قال هللا تعاىلڪنعم إن هذا الجهاد نعمة ل

نْيَا مُ ڪُ َحيَاتِ  ِيف  مْ ڪُ طَيِّبَاتِ  أَْذَهبْتُمْ (  مِبَا ونِ الْهُ  َعَذاَب  تُْجزَْونَ  فَالَْيْومَ  ِبَها َواْستَْمتَْعتُمْ  الدُّ
  .)تَْفُسُقونَ  ْنتُمْ ڪُ  َومِبَا الَْحقِّ  ِبَغرْيِ  اْألَرِْض  ِيف  ِربُونَ ڪْ تَْستَ  ْنتُمْ ڪُ 
  .ل يشء وعدنا به هللا سبحانهڪر ڪون لنا رؤية فاحصة وان نتذڪفعلينا أن ت

ريم، مبا فيه ثواب وعقاب يف ڪتاب الڪل خطاب توجه إلينا يف الڪر ونهتم بڪونتذ
  ﴾يََرى لَِمنْ  الَْجِحيمُ  َوبُرِّزَِت ﴿  اليوم العصيبكذل

  العظيم، العيل  صدق هللا 
  .فعلينا أن نتزود من هذه الدنيا لنيل مرضاة هللا تعاىل والفوز بإحدى الحسنني

  اتهڪم ورحمة هللا وبرڪوالسالم علي
  أبو ستار الدراجي
  )١(فيصل عامر حسني

  

                                                                 
 االسم املستعار للشهيد خالد خلف ضمد )١ 
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   الرحيمبسم هللا الرحمن
  . )يُْرزَقُونَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْحَياءٌ  بَْل  اأَْمَواتً  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  قُِتلُوا الَِّذينَ  تَْحَسنَبَّ  َوال﴿

 هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  يَُقاتِلُونَ  الَْجنَّةَ  لَُهمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَنُْفَسُهمْ  الُْمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشَرتَى هللاَ  إِنَّ ﴿
 هللاِ  ِمنَ  ِبَعْهِدهِ  أَْوَىف  َوَمنْ  َوالُْقرْآنِ  َواْألِنِْجيلِ  التَّْوَراةِ  ِيف  اَحقٍّ  َعلَيْهِ  اَوْعدً  َويُْقتَلُونَ  لُونَ فَيَْقتُ 

وا   صدق هللا العيل العظيم. ﴾الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ  ُهوَ  َك َوَذلِ  ِبهِ  بَايَْعتُمْ  الَِّذي مُ ڪُ ِببَْيعِ  فَاْستَْبِرشُ
  .﴾أللف رضبة بالسيف خري يل من ميتة عىل فراش﴿ السالم ليه ع عيلاإلمامقال 

  : ني املجاهدنيإىل اإلخوة املؤمن
 لنا الشهداء منذ قدم التاريخ، هخط نڪإن هذا طريق الشهادة، ليس يف زماننا هذا ول

ل مؤمن واع يريد أن يعرف عىل َمْن ڪخة يف أذن له رص  السالم  عليهوهذا دم الحسني
نت أدع هللا عز ڪ هذا ما— إن هذا قليل يف سبيل هللا —؟ نْ بيل مَ قتل الحسني ويف س

  .اتهڪم ورحمة هللا وبرڪوجل أن يحرشنا مع الصالحني، هذا والسالم علي
   )٢(عيل محمد رضايئ: اإلسم 

  )اإلمارة( أبو أسامة الربيعي: نية ڪال
 

                                                                 
 .االسم املستعار للشهيد أبو أسامة األمارة )٢
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   بدر٩ لواء وصيتی اىل إخواين يف فوج الشهيد الصدر واىل

  بسم رب الشهداء، الحمد هلل رب العاملني 
  والصالة والسالم عىل رسوله األمني أيب القاسم محمد وآله الطاهرين 

  .واللعنة الدامئة عىل أعدائهم أجمعني من األولني واآلخرين إىل قيام يوم الدين
   السالم عىل الحسني وعىل عيل بن الحسني …وبعد

   ، أصحاب الحسنيوعىل أوالد الحسني وعىل
   ،السالم عىل األنبياء واملرسلني والسالم عىل أمئتي الطاهرين املعصومني املنتجبني

  السالم عىل إمام العرص والزمان بقية هللا يف األرض وحجته عىل عباده واملؤمل واملنتظر
  ،السالم عىل إمام األمة ومذل الطواغيت وأمل املستضعفني روح هللا املوسوي الخميني
السالم عىل إخويت املجاهدين الرابضني عىل خطوط النار املدافعني عن بيضة اإلسالم، 

تأخذهم يف  ال لني عىل هللا العزيز، الذينڪ السامية النبيلة، املتئاملضحني من أجل املباد
  هللا لومة الئم، 

  .اتهڪ ورحمة هللا وبراوالسالم عىل إخويت املؤمنني جميعً 
 عىل العزيز الجبار، القوي القهار، قد توجهنا نحو عدونا الڪ فنحن وبعد اإلت…وبعد

 عىل أرض ايزال قامئ ال الجبان، العدو املندحر، القابض عىل أيدي شعبنا األيب، والذي
 توجهنا ونحن نحمل ،ويقتل املؤمنني األحرار ويسعى يف األرض فسادا السالم عليهالحسني 

ون يف سبيل ڪاء، وما أحالها عندما تمعنا روح الحسني روح الشهادة والتضحية والفد
   ،هللا ويف سبيل العقيدة، ونحن موعودون بإحدى الحسنيني، إما النرص أوالشهادة

ال الحالتني، وسوف نتوجه نحو العدو الغاشم ونحن نحمل ظالمة ڪونحن منترصون يف 
اء اليتامى ڪ ونحن نحمل مأساة شعبنا املضطهد وب،الشهداء، مصريهم وجهادهم

  .امل واملرشدين واملحرومني والسجناء واملعذبنيواألر 
  اتهڪم ورحمة هللا وبرڪوالسالم علي

   أبو أسعد الشاطيالفقري اىل هللا
  ١٤٠٦/ذي الحجة/٢٣
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  جاهدين والسائرين عىل خط الشهداءوصيتي إىل إخويت امل

  مبسم هللا الرحمن الرحي
ْربِ  اْستَِعيُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا﴿ الةِ  ِبالصَّ اِبِرينَ  َمعَ  هللاَ  إِنَّ  َوالصَّ   ﴾الصَّ

  ﴾تَْشُعُرونَ  ال نْ ڪِ َولَ  أَْحيَاءٌ  بَْل  أَْمَواتٌ  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  يُْقتَُل  لَِمنْ  تَُقولُوا َوال﴿
ءٍ  مْ ڪُ َولََنْبلَُونَّ ﴿    َوالثََّمرَاِت  َواْألَنُْفِس  اْألَْمَوالِ  ِمنَ  َونَْقٍص  َوالُْجوعِ  الَْخْوِف  ِمنَ  ِبَيشْ

 ِ اِبِرينَ  َوبَرشِّ   صدق هللا العيل العظيم ﴾الصَّ
  :م ورحمة هللاڪإخويت يف هللا أيها املجاهدون يف سبيل هللا السالم علي

  م، ڪم بتقوى هللا ونظم أمرڪأوصي
  .نحن أنصار هللا السالم  عليهن لعيىسو ام قال الحواريڪونوا أنصار هللا ڪ

  أنرصوا دين هللا وحافظوا عىل رسالة خاتم األنبياء محمد صىل هللا عليه 
  .وعىل أهل بيته األطهار

  أنرصوا العلامء السائرين عىل خط األنبياء واألوصياء 
َا﴿    العلامء ورثة األنبياء﴾الُْعلاََمءُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  هللاَ  يَْخَىش  إمِنَّ

هم الذين عبدوا  م لن تضلوا، ألنهمڪم فإنڪالم علامئڪم واسمعوا ڪوحدوا صفوف
   .السالم  عليهممئة األطهارواأل  وآله عليه هللا صىل لنا الطريق، ورسموا لنا خط محمد

   واحدًة، واتقوا الفنت من املنافقني واألرشار اونوا يدً ڪ
ةً  مْ ڪُ ِمنْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  تُِصينَبَّ  ال ِفتَْنةً  َواتَُّقوا﴿   ﴾الِْعَقاِب  َشِديدُ  هللاَ  أَنَّ  َواْعلَُموا َخاصَّ

  .مڪفار واملنافقني، وخذوا حذرڪم، أشداء عىل الڪونوا رحامء بينڪ
  .مڪم، والسالم عليڪغفر هللا يل ولأست

  العبد الفقري الراجي رحمة ربه
  )محيي عبد الحسني( يڪالحاج أبو ز
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  الرحيمبسم هللا الرحمن 

  ﴾يُْرزَقُونَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  أَْحَياءٌ  بَْل  اأَْمَواتً  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  قُِتلُوا الَِّذينَ  تَْحَسنَبَّ  َوال﴿
  السالم عليه  زين العابديناإلمام ﴾رامتنا من هللا الشهادةڪ واملوت لنا عادة﴿

  ). فوفق لناك يف سبيلوقتًال (
  ن الظلامت إىل النور، السالم عىل رسول هللا ومنقذ البرشية م

  وعىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب إمام املتقني 
  وعىل فاطمة الزهراء سيدة نساء العاملني، 

  وعىل سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، 
   السالم  عليه الحسنياإلماموعىل األمئة املعصومني من ذرية 

اته ڪة من حرڪل حرڪظيمة، ودروس ع السالم  عليه الحسنياإلمامتعلمنا من مدرسة 
درب السائرين عىل نهجه الجهادي  السالم عليه الحسني اإلمام، وثورة انت تفوح بالعربڪ

  .ل زمانڪيف ل طاغوت ڪوالثائرين بوجه 
 كر الرش ڪرث عساڪ الحسني وأصحابه وما أاإلمام املحنة التي واجهت كوما أعظم تل

حابه مل يبالوا بهذه الرشذمة التي  وأصاإلمامن ڪالتي وقفت بوجه مشعل النور، ل
 وآله عليه هللا  صىلحيى به دين محمدأ  ا جبارً احاربت دين هللا، ووقف هو وأصحابه موقفً 

ن ما نزل يب أنه بعني هللا﴿بتضحيته بنفسه وأهل بيته وجميع أصحابه وهو يقول    .﴾هوَّ
  :انوا يستبرشون بالشهادة، فهاهو حبيب يقولڪ فاإلمامأما أصحاب 

  ، )ا هي إال أن مييلون علينا بأسلحتهم فنعانق الحور العنيم(
  .)تحرمني الشهادة ال سيدي أبا عبد هللا( للرباز ويقول اإلماموآخر يستأذن من 

   منر بنفس املحنة، وها نحن
 الصدر السيد الشهيد املظلوم محمدباقر  عاد ليلطخ شيبة ابن الحسنيويزيد اليوم صدام

من شبابنا األحرار ويستشهد اآلالف  امعليه تعاىل هللا رضوان الهدى قتله وأخته العلوية بنتف
ذنب لها صارت السجون  ال  السجون بآخرين رفضوا العبودية للطاغية وعوائلومتتلئ

  .ن لهاڪمسا
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يستقر لنا قرار يف محاربة الظامل حتى القضاء  ال  يناشدوننا بأنافهؤالء املظلومون جميعً 
وال ننىس إننا مدينون لهؤالء ومدينون لدماء الشهداء .  األرضم هللا يفڪعليه وإحالل ح

ي نقدمه يف ڪه لڪيوجد يشء منل ال  وإذا،عليه تعاىل هللا رضوان ودم السيد الشهيد الصدر
ون الهدف غري ڪ أرواحنا نقدمها هدية صغرية هلل عز وجل، وال يكننا منلإسبيل هللا ف

م يف ڪم إخوتڪين زائلة تافهه، حتى تنسيم بأما ڪم الدنيا ومتنيڪرىض هللا، وال تغر
ن هدفنا ليس أن إنقدم الوسيلة عىل الهدف، ف ال نأ  علينا .م املظلومڪالسجون وشعب

ل أرجاء ڪم عىل ڪون اإلسالم حاڪسالمية يف العراق، وإمنا أن يإ ّون جمهورية ڪن
ميني  الخاإلمامل العامل بقيادة زعيم املستضعفني ڪاملعمورة، ونحرر املستضعفني ل

  .الرشيف فرجه تعاىل هللا عجل الحجة اإلمامروحي فداه ومنهد لقيام دولة 
   وانرصوا دين هللا ودافعوا عن اإلسالم واملسلمني ا مع هللا دامئً اونو ڪعزيت يف هللا أ 

  .م إىل هللاڪقرضوا جامجمأ فإن هللا ينرص من نرصه و 
  .نه يف الحياةيوجد أصدق وأنبل م ال فإن الذي يقدم جمجمته يف سبيل هللا

 ون شهاديت معجلة بظهور صاحب الزمانڪل هللا سبحانه وتعاىل أن تأ هذا وأس
تذهب جحافل اإلسالم  والظالل لكن يعجل بسقوط قوى الرش أ  و الرشيف فرجه تعاىل هللا عجل

  السالم عليه عيلاإلماملزيارة مرقده الرشيف ومرقد  السالم عليه الحسنياإلمامعشاق 
  .وسامراء السالم معليهظمني اڪوأبا الفضل وال

  هذا وسالمي عىل جميع اإلخوة املؤمنني حفظهم هللا ورعاهم 
  .ل هللا أن مين عىل والدّي برضاهأ وأرجوا أن يربؤوين الذمة وأس

  .اتهڪم ورحمة هللا وبرڪاللهم اغفر يل ولوالدّي وإخواين املؤمنني والسالم علي
 هللِ ِبا تُْؤِمُنونَ  أَلِيمٍ  َعَذاٍب  ِمنْ  مْ ڪُ تُْنِجي تَِجارَةٍ  َعَىل  مْ ڪُ لُّ أَدُ  َهْل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَيَُّها يَا(

 ْنتُمْ ڪُ  إِنْ  مْ ڪُ لَ  َخرْيٌ  مْ ڪُ َذلِ  مْ ڪُ َوأَنُْفسِ  مْ ڪُ ِبأَْمَوالِ  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  َوتَُجاِهُدونَ  َورَُسولِهِ 
  )تَْعلَُمونَ 

  أبو عواد الحسناوي
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  سم هللا الرحمن الرحيمب

  ﴾الَْجنَّةَ  لَُهمُ  ِبأَنَّ  َوأَْمَوالَُهمْ  أَنُْفَسُهمْ  الُْمْؤِمِننيَ  ِمنَ  اْشَرتَى هللاَ  إِنَّ ﴿
  …نا لنهتدي لوال أن هدانا هللاڪالحمد هلل الذي هدانا لهذا وما

 ، وأن أبيع نفيس قبل مجيئي اىل إيراننت ومنذ زمن أمتنى الجهاد يف سبيل هللاڪلقد 
 ويرزقني الشهادة، إين أريد أن ألقى هللا يتقبل مني، وأدعوا من هللا أن إىل هللا حقريةال

  …أستطيع أن أريض هللا الوهو راض عني، وبغري الشهادة يف سبيله
  . للمسلمنياأسأل هللا أن ينرص اإلسالم واملسلمني ويحفظ إمامنا الخميني ذخًر 

  
   ،ك املعذرة والعفو لتقصريي يف حقك من، أرجوك تحيايت وسالمي إلي: العزيزأيب

إن راحة نفيس وصفاء روحي يف الجهاد يف سبيل هللا، ألنه الطريق الذي يوصلني إىل أيب 
  . وال تحزن عيلك أن تفتخر وتعتز بذلك أيب أرجو من،مرضاته ورحمته وجنته

  أبو ذر النارصي
  عدنان شمران

٢٢/١٢/١٩٨٦  
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   الرحمن الرحيمبسم هللا

 فََقاتِلُوا الطَّاُغوِت  َسِبيلِ  ِيف  يَُقاتِلُونَ  َفُرواڪَ  َوالَِّذينَ  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  يَُقاتِلُونَ  آَمُنوا الَِّذينَ ﴿
يْطَانِ  أَْولِيَاءَ  يْطَانِ  يْدَ ڪَ  إِنَّ  الشَّ    صدق هللا العيل العظيم﴾اَضِعيفً  انَ ڪَ  الشَّ

  ره، ڪينىس من ذ ال خر بعد فناء األشياء، العليم الذيالحمد هلل األول قبل اإلنشاء واآل 
ره، وال يخيب من دعاه، ثم الصالة والسالم عىل أفضل األنام ومنقذ ڪوال ينقص من ش

 ،وسلم وآله عليه هللا صىل البرشية من الضالل والظالم شفيعنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم محمد
  ادة الرحمن الرحيممل الغيب والشهاللهم فاطر الساموات واألرض عا

ونوا من السباقني لتحقيق ڪم بتقوى هللا وأن تڪوالدي والديت إخويت أخوايت أوصي
  .مرضاته وااللتزام مبا أوجب ونهى، ثم السري عىل النهج الذي رسمه لعباده

 ة للعبور اىل مرضاا بنفسه عىل بارئه، أليس املوت يف سبيل هللا طريقً اإلنسانملاذا يبخل 
بار ڪل الجهات بل إن االستڪم الدائم فامذا ننتظر واإلسالم يهدد من هللا والنعي

ال جناحيه الرشقي والغريب لرضب اإلسالم، فحري بنا أال نبخل بالنفس ڪالعاملي اتفق ب
  …لنرصة االسالم العزيز

   ﴾م سيدي فنفوز فوزا عظيامڪنا معڪيا ليتنا ﴿ن ندعو بالدعاء املأثور ڪأمل ن
 ية، يقاتل الذين قاتلهم الحسنياإلنسانيقاتل أرشس أعداء وهذا هو نجل الحسني 

  فلامذا االنتظار؟ السالم عليه
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  :أعزايئ
ي عّيل من يسمع خرب استشهادي، أنا أشعر بالتقصري اتجاه باريئ وليس ڪيب ال أرجو أن

ت هذا ڪإخويت إين عندما سل يارواڪ تذ، يف سبيله إال النفسالدي يشء أقدمه قربانً 
 إال ملرضاة هللا، ثم تحقيق اإلسالم ورشيعة هللا عىل أرض العتبات املقدسة الطريق ليس

ذا ترجع البسمة إىل الشفاه التي فارقتها منذ ڪ حتى يعم االسالم املعمورة، وهاطريقً 
  .زمن بعيد ولتطمنئ النفوس

ليف ڪيل ثقة وقناعة بأنني مل أقم مبا أستطيع من تڪت هذا الدرب وڪلقد سل
   ،رامتي التي سلبني إياها الطغاةڪسالم الذي ميثل حريتي ورشعي اتجاه اإل 

  .ر هلل عز وجل للهداية التي منَّ بها عّيل للسري عىل نهج أوليائهڪبل وأنا دائم الش
تبخلوا  ال يل، وأنڪم ببيعها إىل هللا فهو املوىل ونعم الوڪم أن تشرتوا أنفسڪأوصي

م هم بإدامة طريقڪا الشهداء تناشدروا بأن الدماء التي قدمهڪبيشء عىل هللا، وتذ
 الدماء تنادينا، وحرائر العراق والعامل .ون؟ڪن نحن فمن يڪطريق الحق، وإذا مل ن

. اىل العراق تنتظر بفارغ الصرب عودتناڪتسترصخنا، والضامئر الرشيفة تستنجد بنا، وث
 عىل أرض ًال وها هي بشائر النرص تلوح يف األفق معلنة انتصار اإلسالم لتنرش الفرحة أو 

  . القدس تنتظرنا…العتبات املقدسة ثم تعم العامل بأجمعه
 يل هللا بأن يرىض عني ويتقبل أعاميل، ويحرشين مع سيد الشهداء وجده وأبيه اأدعو 

  . هللا بوجه أبيض ناظر إىل رحمتهقى لأ وأمه وأخيه والتسعة املعصومني من بنيه، وأن 
سالمي والُخلُق الرفيع وقراءة القرآن طريق ن بالحجاب اإل ڪالتزام: أخوايت العزيزات

  .مرضاة هللا
  العبد املذنب املقرص الفقري إىل هللا

  )أبو صادق الغنام(جعفر ديوان وادي 
  ١٤٠٦ ربيع االول ١٢
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

ين مبري الظاملني الحمد هلل رب العاملني غياث املستغيثني أرحم الراحمني قاصم الجبار
ام نسأله ڪون من أمرنا، ونسأله املعافاة يف األبدان ڪنحمده ونستعينه عىل ما ي

املعافاة يف الدين، وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل خري خلقه وأفضل بريته محمد 
  .وأهل بيته الطيبني الطاهرين شفعاؤنا يوم القيامة ومنقذونا من أهوال يوم الطامة

  :السالم عليهاء الحسني بن عيل قال سيد الشهد
  :السالم عليه  وقال﴾خط املوت عىل ولد آدم مخط القالدة عىل جيد الفتاة﴿
  ﴾فقتل أمرٍء بالسيف يف هللا أجمل  ن األبدان للموت أُنشأتڪوإْن ت﴿

نلبي النداء ما دام جميعنا يحثُّ الخطى  ال وهاهي الشهادة أمامنا تسترصخنا فلامذا
  ،نا يف بروج مشيدةڪولو نحو املوت والفناء 

وأمري املؤمنني ويعسوب املتقني عيل بن أيب طالب صلوات هللا عليه ينادي عرب أغوار 
  .﴾أللف رضبة بالسيف أحب إّيل من ميتٍة عىل فراش﴿التاريخ 

 وصية أويص بها ملا بعد تابةڪثقوا إنها ألول مرة أواجه فيها  :انڪل مڪأحبايئ يف 
  ذت القلم وأردت درج أسطرها ألعلم أين أنا وما هو موقفي، حيايت الدنيوية، وملا أخ

   :ل يشءڪإذا يب وأنا يف غفلة من أمري مدين قبل  و وهل أنا دائن أو مدين؟
لها ڪانت صحيفة بيضاء ڪتمنني إياها، ئمدين بحيايت وروحي التي بني جنبّي للذي إ 
لها آثام وعلل ڪاألمانة و كم تليف أسلّ ڪنقاء وصفاء الغٌل فيها وال نقطة سوداء واآلن 

  رت قوله تعاىلڪأداء، وتذڪ
   ﴾فَُمالِقيهِ  اْدحً ڪَ  َك َربِّ  إَِىل  اِدحٌ ڪَ  َك إِنَّ  اإلنسان أَيَُّها يَا ﴿

 عند السؤال اني، وماذا أعددت غدً ڪمس ياكدحڪفأين :  نفيساثم قلت مخاطبً 
صال هذه النفس سبيل إىل إي ال  تيقنت حق اليقني بأندئذٍ  عن،!وأهوال املوقف واملقال

بجالئها رة إال وهي بهذه الصورة القامتة من الذنوب واآلثام والخطايا إىل بارئها نقية طاه
  .ات الجحيم والعذاب املهني املقيمڪ وإال فهي مخلدة يف در،بدماء الشهادة ليس إال



 ___٢٨٧______ الجزء األول_ شهداء بدر _ هداء العراق موسوعة ش______________ 

  
إن للنفس رحالتها وأحاسيسها الدامئة الخفية، فأنا اآلن أعيش هنا يف  :إخويت وأحبتي

املة بني إخوان مؤمنني وشعب عرف طريقه السوي ڪإيران الثورة اإلسالمية يف حرية 
يلوي عىل يشء نحو الهدف املنشود، وهو إقامة  ال ، برعاية هللا تعاىلافراح يسري قدمً 

الها، وفعل األعاجيب ڪافة أشڪم هللا يف أرضه وعباده، وعشق بذل التضحيات بڪح
ون األمئة يف عرصهم، مثل هذا الشعب ڪ أن ينساناإل م يتمنى ڪنحو نرصة اإلسالم، و

ريم املعطاء، إذن لتبدل وجه التاريخ والدنيا بأرسها، وملا وصل األرجاس الطغاة ڪال
 …م فيجعلوا عباد هللا خوال وأمواله دوالڪأمثال صدام وأسالفه اللعناء إىل دفة الح

  .ن إنا هلل وإنا إليه راجعونڪول



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٢٨٨___

ر اىل الوراء عندما غادرت ڪحاسيس رسيعا، ويذهب يب الفريات واأل ڪويبدأ رشيط الذ
  م،٢٦/١٠/١٩٨٢ق واملصادف يف . ه١٤٠٣/حرممأرض بالدي يف شهر 

  
نت أصارع نفيس وضمريي وأرفع ڪيف ڪأحد أفراد الجيش العفلقي ونت ڪوعندما 

ياين يف رحاب هللا ڪل حوايس وڪيشعر يب أحد ثم أنطلق ب ال رأيس إىل السامء بحيث
دة ڪ إياه يف خشوع جارف ودموع حّرى بأن ينجيني من هذه العيشة النامخاطبً 

معنى من حياتهم سوى  ال اين هنا بني هؤالء األوباش، الذينڪوالحياة املريرة، فليس م
ام وصفهم أمريا ملؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه بأنهم ڪالعبث واللهو والفجور، 

 املوقف الذي يّرس هللا سبحانه كن ذل اآل رڪأتذ. ﴾الدابة املربوطة همها علفهاڪ﴿
ثريون فأردد من ڪ الكوتعاىل يل الهجرة بعد وقت قصري من دعايئ، يف حني مل يعرف ذل

 فها هي ،نا لنهتدي لوال ان هدانا هللاڪأعامق قلبي الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما 



 ___٢٨٩______ الجزء األول_ شهداء بدر _ هداء العراق موسوعة ش______________ 

ها فر ڪل ڪ جبهة الباطل بكل روعتها وإرشاقها مبدرستها، وتلڪجبهة الحق ب
فأعظم بها من نعمة ورشف وفضل وتوفيق قد حبانا به  ،وتعاستها وبؤسها ووزرها

انت ڪينة بعد ما ڪالباري جّل وعال، وجعل نفوسنا يف أمن وطأمنينة وسعادة وس
  تقبع يف حأمة من تقريع الضمري عىل جرٍف هار من سطوة السعري

  
 تَرَْضاهُ  اَصالِحً  أَْعَمَل  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعَىل  َعَيلَّ  أَنَْعْمَت  الَِّتي َك نِْعَمتَ  رَ ڪُ أَشْ  أَنْ  أَْوزِْعِني رَبِّ ﴿

الِِحنيَ  َك ِعَبادِ  ِيف  َك ِبرَْحَمتِ  َوأَْدِخلِْني   ﴾الصَّ
نا نتمنى أن نحياها يف عراقنا الجريح بني أهلينا وأحبائنا وروضاتنا املطهرة ڪإنها أيام 

  .كابعد أن ترفرف راية الدولة األسالمية خفافة هن
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أسامؤه شاء أن نڪون غرباء عن تلك املرابض واملقدسات، لڪنه إن هللا تقدست 
سبحانه وتعاىل مل يجعلنا غرباء عن طاعته ومعرفة أوليائه، والشوق للوصول إىل مرضاته 

  .واملحرش مع أحبائه، وهي نعمة عظيمة نسأله تعاىل أن يوفقنا إلعطائها حقها
  ييل وتڪفينيــعند املامت وتغس    يـواليتـــــي ألمري النحل تڪفين

  بحب حيدر ڪيف النار تڪويني    وطينتي ُعجنت من قبل تڪويني
أسأله تعاىل أن ينرص جيوش املسلمني وعساڪر املوحدين ويخذل الڪفار : اوختامً 

 وعدال ڪام اواملنافقني ويعجل فرج موالنا صاحب العرص والزمان، ليمأل األرض قسطً 
رحم موتانا ويفرج عن أرسانا ومسجونينا ويشفي مرضانا  وجورا، وأن يملئت ظلاًم 

وجرحانا ويصلح ما فسد من أمور ديننا ودنيانا، ويفرج عن ڪل ذي ڪرب وظالمة، 
ويغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات إنه سميع 

اته ڪورحمة هللا وبرم ڪ، والسالم عليمجيب، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملني
  .ومغفرته ورضوانه

  م١٩٨٣انون الثاينك١٤ق. ه١٤٠٣ربيع األول٢٩يوم الجمعة-مصطفى األمجديأبو 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ﴾يُْرزَقُونَ  َربِِّهمْ  ِعْندَ  ْحَياءٌ أَ  بَْل  اأَْمَواتً  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  قُِتلُوا الَِّذينَ  تَْحَسنَبَّ  َوال﴿ قال تعاىل
  الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما کنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا، 

  .وصلی هللا علی محمد وآله الطاهرين
وواىل  وآله عليه هللا صىل  واليوم اآلخر، وآمن بنبوة نبيهأما بعد، ما من عبد مسلم آمن باهلل

 عىل نفسه أن يسري بسريتهم، ويحذو حذوهم، اخذ عهدً  إالّ وقد أ ،السالم عليهم أهل بيته
ويتبع منهجهم، ويسنت بسنتهم، فإن تعرض اإلسالم إىل الخطر وجب عليه الدفاع عنه، 

  .،السالم  عليهمان الرسول وأهل بيتهڪام ڪان أول الذابني عن بيضته ڪو
م وأهل بيته ه لنا رسولنا العظيڪ املنهج القويم الذي ترك لذلاوهذا عهد مني ووفاءً 

 عىل ما امليامني صلوات هللا عليهم أجمعني وما دفاعنا عن اإلسالم هذا اليوم إال دليًال 
 َوال﴿کام أوصی أهيل وأقربايئ بعدم الرکون إلی الظلمة والظاملني . نقول ونعمل

  .﴾النَّارُ  مُ ڪُ فَتََمسَّ  ظَلَُموا الَِّذينَ  إَِىل  ُنواڪَ تَرْ 

  



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٢٩٢___

         
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ﴾يَْستَْقِدُمونَ  َوال َساَعةً  يَْستَأِْخُرونَ  ال أََجلُُهمْ  َجاءَ  فَِإَذا﴿
  ملتني ومبراعاة الوالدة العزيزة، بحبل هللا اكم بالتمسڪإخويت أخوايت األعزاء أوصي

هذه الدنيا الفانية واسعوا إىل انتشار تغرتوا ب ال م، وأرجوا أنڪون اإلسالم غايتڪوأن ي
  .م الشهادة املقدسة فإنها الفوز العظيمڪن هدفڪاإلسالم العزيز ولي

  .م بالورع والتقوى والجهادڪأهيل األعزاء أوصي
  فر والطغيان ڪم وأنتم تحملون السالح ضد الڪنت أمتنى أن أراڪ

   هذاونڪوأسأل هللا أن ي
  .حنا فداه الخميني أروااإلمامالتزموا بخط 

  .م من الدنيا وما فيهاكوهذا خري ل السالم  عليه لسيدي الحسنياون وقفً كالبيت أمتنى أن ي
  .م قدمتم شهيدا ًلإلسالم العزيزڪال تحزنوا عىل فراقي وافتخروا بأن

ي وأنتم عىل يقني بأن الشهادة أفضل م خرب ڪثريا إذا وصلڪعزاء إفرحوا أهيل األ 
  .ام قال موالي أمري املؤمننيڪالفراش وأرشف وأقدس من املوت عىل 

   ﴾أللف رضبة بالسيف أهون عيل من ميتة عىل الفراش﴿
  .مڪ وأدوا الحقوق التي بذمت،السالم  عليهثريا عىل مصاب الحسنيڪأنفقوا 

  .م عىل التضحية والفداء والصالحڪعلموا أوالد
  م واإلعراض عن الطمع والجشع، ڪم بالتآلف بينڪأوصي

  .ل األعامل هلل سبحانه وتعاىلڪاإلخالص يف م ڪن غايتڪولت
  . مجيب الدعاءك إنكمنان ُمّن عّيل بالتقطيع يف سبيل يااللهم

مشهد املقدسة، قريبا من إمامي وسيدي وجدي الغريب أيب محمد : محل الدفن
  .السالم عليهالرضا

   شوميل—حلة   ريم صيهود رباط العواديڪعبد ال    صاحب الوصية
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ﴾تَْشُعُرونَ  ال نْ ڪِ َولَ  أَْحيَاءٌ  بَْل  أَْمَواتٌ  هللاِ  َسِبيلِ  ِيف  يُْقتَُل  لَِمنْ  تَُقولُوا َوال﴿
  الحمد هلل الذي توّحد بالعز والبقاء وقهر عباده باملوت والفناء، 

  اد وجعله لخاصة أوليائه،  اىل جنته سامه باب الجهاوالحمد هلل الذي فتح بابً 
  .وصىل هللا عىل خري خلقه سيدنا محمد وآله الطيبني الطاهرين

  :هذا ما أوىص به أبو آيات وهو يشهد ويقول
ربتي وعديت يف األمور التي تنزل يب وأنت ڪاللهم أنت ثقتي عند شديت ورجايئ عند 

لني اىل نفيس ڪ وإلهي وإله آبايئ صل عىل محمد وآل محمد وال ت،وليي يف نعمتي
  . منشوراك يوم ألقاا عهدً كعل يل عند جطرفة عني أبدا وآنس يف القرب وحشتي وا

، كل إالّ عليڪ وال أتوكإلهي وريب وسيدي وموالي مايل من حول وال قوة إالّ ب يااشهد
وهو  ، ليس يل فضل يف الجهادك صادقا، ونيتي خالصًة لكيل عليڪاللهم اجعل تو

 تعمل ما تشاء إلهي نذرت نفيس للجهاد لعيل أحظى كلق وال بنفيس فهي خكنعمت
   آله وسلم و صىل هللا عليه اللهم احرشين يف زمرة محمد، كبرضا

بتقوى هللا ونظم  السالم  عليهمأويص إخواين املجاهدين خري ما وّىص به أهل البيت
 بحبل م واعتصمواڪ ملُّوا شمل…  صىل هللا عليه وآله وسلمم واتباع نهج وخط محمدڪأمر

  .مڪ عىل َمْن سوااونوا يدً ڪ وال تفرّقوا، واهللا جميعً 
م الذي ترفعونه وتقدمونه ڪارفعوا لواء التآخي والوحدة، فإنها قربان: إخواين املؤمنني

سبوا محبتهم وذودوا عن حرمة الدين وحافظوا عىل ڪلت السالم  عليهمإىل هللا وأهل البيت
  .بيضة اإلسالم

و أعرفه أرجو أن يتفضل عيل بإبراء ذمتي ما تعلق بيني وبينه ل من يعرفني أ ڪإخواين 
ل يشء، وهم مربؤون الذمة من جانبي، اللهم وفق إخواين، جميع إخواين املؤمنني ڪمن 

  ل خري ڪاىل الجهاد واىل 
  .اتهڪتايب هذا ورحمة هللا وبرڪمن تقرؤون وتسمعون  يامڪوالسالم علي

  م أبو آياتڪالفقري اىل هللا أخو
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  بسم هللا الرحمن الرحيم

   عبده ورسوله ا له وأشهد ان محمدً كرشي ال اله اال هللا وحده الأشهد ان
  . امري املؤمنني ويل هللااان عليً وأشهد 

   :تابه العزيزڪيقول هللا يف 
   ﴾اِفِرينَ ڪَ الْ  الَْقْومِ  َىل عَ  َوانُْرصْنَا أَقَْداَمَنا َوثَبِّْت  اَصْربً  َعلَيَْنا أَفِْرغْ  َربََّنا﴿

 الخميني اإلمامن نور اإلسالم قد بزغ اليوم من جديد بقيادة امام املستضعفني يف العامل إ 
  .عام١٣٠٠رث من ڪ قد بلغت اابعد مدة طويلة جدً 

فره ڪ اجتمعت جميع قوى الرش املتمثلة بالرشق والغرب من طواغيت ودومن هنا فق
  .ولالطاحة بها وآله عليه هللا  صىلعىل محاربه دولة رسول هللا

ل ما ڪسالمية بمسلمني ومؤمنني فيجب علينا الدفاع عن هذه الدولة اإل ڪاما نحن 
 وآله عليه هللا  صىل الذي سار عليه رسول هللا خط الجهاد ابدا،كاء واموال ومنس من دمكمنل

من خالل حفظوا ي تڪثني عرش واملؤمنني لمئة اإل وجميع األ  السالم  عليهوابنه الحسني
 الذي سيمأل األرض الرشيف فرجه هللا عّجل  املهدياإلمامبيضة اإلسالم حتى ظهور الجهاد 

  .وجورا وعدال بعد ما ملئت ظلاًم اقسطً 
ربالء املقدسة التي سالت عليها الدماء الطاهرة ڪة ڪن معرإ : اخواين واخوايت املؤمنني

 السالم  عليهفان الحسني. لمة هللاڪعالء إ ل جأ هي من  وآله عليه هللا صىل ل بيت الرسولآ من 
 الخميني ولده ينادينا مثل اإلمام وهذا ﴾هل من نارص ينرصين﴿ل زمان ينادينا ڪيف 

يعنا للنداء وال ننىس يوم العارش من املحرم ونأخذ حرار فلنرسع جمأل ابو أ جده 
ى  بنت الهدخته العلوية املظلومةأ والسيد الشهيد الصدر و  السالم عليه الحسنيبثأر 
 أوفياء ريون خڪ ونفوز بأحدى الحسينني اما النرص واما الشهادة ونامعليه تعاىل هللا رضوان

  )  هم الغالبونكن جند إ فكاللهم اجعلنا من جند (هلل ورسوله 
  ن يتقبل منا هذا العمل القليل أ عىس هللا 

  ن الحمد هلل رب العاملني أ خر دعوانا آ و 
  .آله الطيبني الطاهرينوالصالة والسالم عىل محمد و 
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  ابو حسني النعيمي
  )رض(فوج الشهيد الصدر   جهادالرسية   الدورة الرابعة

  



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٢٩٨___

      
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  :وصية الفقري إىل ربه املجاهد يف سبيله أبو عيل الخزعيل إىل إخوته وجميع أفراد عائلته
  

  رضني،  الخالئق أجمعني فاطر السموات واأل ئالحمد هلل رب العاملني بار 
وأصيل وأسلم عىل حبيبه ونجيبه وخريته يف خلقه حافظ رسه ومبلغ رساالته سيدنا 

 وعىل آله الطيبني الطاهرين املعصومني املنتجبني الهداة محمدونبينا أيب القاسم 
 نتظر الحجة املاإلمامني سيام بقية هللا يف األرضني إمامنا ومنقذنا ديامله

  …وبعد .الرشيف فرجه تعاىل هللا عجل
 افة أفراد عائلتي وأصدقايئ وأتقدم أوًال ڪ ويتم أحبتي وأعزايئ إخويت وأخو ڪأوصي

افة األصدقاء واملعارف ڪبري ابو بدر املحرتم وڪ والدي العم الابوالديت ومحرتمً 
  .والجريان

أداء األمانة للِرب م وصدق الحديث و ڪم عباد هللا بتقوى هللا والورع يف دينڪأوصي
م الدنيا ڪم، فال تغرنڪم ترونه، فإن مل ترونه فإنه يراڪأنڪالفاجر وأن تخافوا هللا 

 ابد غدً  ال  فإنه،م من أجلها العزة باإلثمڪوزخرفها فإنها وهللا دار بالء وفناء فال تأخذ
 اْدحً ڪَ  َك َربِّ  إَِىل  اِدحٌ ڪَ  َك إِنَّ  اإلنسان أَيَُّها  يَا﴿من لقاء جبار السموات واالرضني 

ل مرضعة عام أرضعت ڪرب الذي ستذهل منه ڪ فإّن النار ويوم الغضب األ﴾فَُمالِقيهِ 
م ڪل ذات حمل حملها، هذا اليوم آت وال ريب، فاتقوا هللا واعلموا أنڪوتضع 

ر هللا ڪم عن ذڪبرية يف هذه الدنيا، فال تجعلوها تشغلڪل صغرية وڪمحاسبني عىل 
  .داء فرائضه واالئتامر بأمره واإلنتهاء عن نواهيهوعن أطاعة أوامره وأ 

م وتزودوا لها من دار الفناء إىل دار القرار والبقاء، فإن خري الزاد التقوى ڪأعدوا أنفس
رام، وحرٌي بالراحل من الدنيا ڪ ذو الجالل واإلكل يشء فان، ويبقى وجه ربڪوان 

يساوي موقف واحد من  ال مل لذائذها وآالمها ومسارها، ولذائذ ما فيها من حطاڪب
م وارحموها ڪمواقت يوم القيامة، وال عذاب واحد من عذاب الربزح فنتبهوا إىل أنفس

  .م هللاڪيرحم
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بار واعطفوا عىل ڪ وأحسنوا إىل الجار ووقروا ال. وللظامل خصامانوا للمظلوم عونً و ڪو
ت م ڪلذل بعضوا جناح اظم واخفڪالصغار والنساء وعاملوهن بالحسنى وعززوا أخوَّ

، واحسنوا معاملة الصديق، وأعينوا املحتاج، واسهروا عىل إعطاء وحامية للبعض اآلخر
م ناصح، والحمد هلل الذي بّرصين ڪحقوق هللا، وارفقوا باليتامى وأبناء السبيل فإين ل

وفتح عيني واختار يل الطريق الصالح ونبهني من غفلتي وشاء سبحانه أن ينقذين من 
ه يف حيايت، وهذا فضل منه وهو ڪنت سالڪ والطريق الواطيء الذي السري الخاطيء

 لهم األنه يهدي من عباده من يشاء الذين يرى فيهم بذره خري حبً . ذو الفضل العظيم
 من متاهات الدنيا وزخرفها الخّداع، فاختار يل طريق األحرار، طريق الصلحاء، اوانقاذً 

   ،السالمعليهم  عبد هللا الحسنيطريق األنبياء واألمئة األبرار طريق أبا 
  .ميان والصالح من هذه الدنيام بالتزود بالتقوى واإلڪفأوصي

برية، فإن خري الحق يف اإلسالم هو التضحية يف سبيله ڪل صغرية وڪاتقوا هللا يف 
ريم، والعمل عىل ڪتابه القرآن الڪوالدفاع عنه من أجل صيانة رشائعه وصيانة 

 عليها، واتبعوا الوالية ومبدأ والية الفقيه فهو خط األنبياء م األرض وماڪتطبيقها لتح
 بدولة إمام العرص املهدي املنتظر وصوًال  السالم عليهم  مئة األطهاروالرسل واأل 

م باملحجة البيضاء والخط الواضح واملنهل العذب، ڪ، فعلي الرشيف فرجه تعاىل هللا عجل
ة الروح والجسد، ومدرسة أهل البيت، م مبدرسڪم مبدرسة الدين والدنيا، وعليڪوعلي
م بخط الجهاد يف سبيل هللا، والعلم والورع والعقل والتقوى وحب الخري للجميع، ڪعلي

فإنه املدرسة امللهمة لجميع  السالم  عليه الحسنياإلمامم بااللتزام بخط أيب األحرار ڪوعلي
  .األحرار بالعامل

  م من الدينا إىل الحياة األبدية، ڪأودع
  .اتهڪم ورحمة هللا وبرڪم والسالم عليڪتغفر هللا يل ولوأس

  م البارڪولد
  ابو عيل الخزعيل

  ١٤٠٨/ رمضان  / ١٥
  م١٩٨٨ / ٥ / ٢املوافق 
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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  فيام ييل وصية العبد الفقري إىل ربه املدعو أبو عيل الخزعيل 

  . أم عيل املحرتمةةإىل زوجته املدعو 
م أنِت وولدي الحبيب ڪاته دعايئ لڪم ورحمة هللا وبرڪلسالم عليعزيزيت أم عيل ا

  روه ڪل مڪم من ڪم ويقيڪ وأن يرعا،ل خريڪم هللا تعاىل لڪبأن يوفق عيل
  . عافية الدين والدنيا،م بالعافية والسالمةڪن ينعم عليأ و 

عمة  هذا الجو الذي جعله هللا تعاىل ن، هو أرستهاإلنسانن أعز ما يرتبط به إ : عزيزيت
 هذا االرتباط الفطري الذي خلقه هللا سبحانه ،ك ليقيه من الضياع والهالهيلبسها أيا

 ورغم أن املنسلخون من ،، وجعله ينشّد إليه بعاطفة أصيلةاإلنسانوتعاىل يف جبلة 
ية اإلنسانروا هذا الرباط املقدس وجعلوا من الحياة ڪإنسانيتهم يف الرشق والغرب أن

حدودة، إال أن دافع الفطرة الربيئة وآثارها الباقية تجعل هؤالء قيام ونزوات مادية م
  .يعرتفون بأنهم ضائعون تائهون يف دوامة الدنيا الدنيئة

عزيزيت أنعم هللا سبحانه وتعاىل علينا بالهداية لدينه والتوفيق ملا دعا إليه نبيه  يامڪف
ل عالقة وعمل، ڪ لااسً  الهداية التي تدخل يف النفوس ويف البيوت والتي تصبح مقيكتل

تنزه يف ڪ مع فطرته ويشعر بثبات وارتباط واستقرار نفيس يك يف ذلاإلنسانفينسجم 
 ماله ، املؤمن باهلل عز وجل امللتزم تجاه أرسته املعتز بهااإلنسانن ما لهذا ڪذاته ول

 ، إىل دولة اإلسالم،الطفل املشتاق إىل ثدي أمهڪ عنها بني عشية وضحاها ويهرع كينف
 روح هللا املوسوي الخميني دام ظله اإلمامدولة  وآله عليه هللا  صىلرمڪدولة الرسول اال

 أجواء املجابهة مع أعداء هللا الذين اجتمعوا خلف املجرم صدام يعيش أجواءليعيش 
 اإلنسان ما لهذا . وراءه زهرة الحياة الدنيا ولده الحبيب عيلاڪً  تار،الحر وحامرة القر

  . عن هذا االرتباط والعرى القوية؟كري واحدة وينفڪيف ساعة تف كل ذلڪر لڪيتن
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 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٠٤___

   . تعرفني الجواب الشايف لهذه االسئلةكنأ د بڪ أنا متأ:عزيزيت
ثريون هنا ڪلتزم بها الجابة ويعجب من هذه املواقف التي تبناها وي اإل كن هناڪول

  .طلا جبهة الحق ضد الب،اإلسالمجبهة  —يف الجبهة 
  هي حاالت للغفلة حذر منها هللا سبحانه وتعاىل والجهل والعجب 

  ريم بقوله ڪتابه الڪيف 
   ﴾افُرُطً  أَْمرُهُ  انَ ڪَ وَ  َهَواهُ  َواتََّبعَ  رِنَاڪْ ذِ  َعنْ  قَلْبَهُ  أَْغَفلَْنا َمنْ  تُِطعْ  َوال﴿

  .صدق هللا العيل العظيم
روا ڪتذ من جدران غفلتهم، و  أو هؤالء الناس خرجوا قليًال اإلنسانفلو أن هذا 

ثرية منها ڪريم يف آيات ڪليف اإللهي الجهادي الرصيح الذي أطلقه القرآن الڪالت
   مثًال 

 َوأَْمَواٌل  مْ ڪُ َوَعِشريَتُ  مْ ڪُ َوأَْزَواجُ  مْ ڪُ َوإِْخَوانُ  مْ ڪُ َوأَبَْناؤُ  مْ ڪُ آبَاؤُ  انَ ڪَ  إِنْ  قُْل ﴿
 َورَُسولِهِ  هللاِ  ِمنَ  مْ ڪُ إِلَيْ  أََحبَّ  تَرَْضْونََها نُ ڪِ َوَمَسا َساَدَهاڪَ  تَْخَشْونَ  َوتَِجارَةٌ  اقَْرتَفْتُُموَها

   .﴾الَْفاِسِقنيَ  الَْقْومَ  يَْهِدي ال َوهللاُ  ِبأَْمرِهِ  هللاُ  يَأيِْتَ  َحتَّى فََرتَبَُّصوا َسِبيِلهِ  ِيف  َوِجَهادٍ 
  صدق هللا العيل العظيم 

  
  م البارڪولد

  بو عيل الخزعيلأ 
  ١٤٠٨/ رمضان  / ١٥

  م١٩٨٨/  ٥ / ٢املوافق 



 ___٣٠٥______ الجزء األول_ شهداء بدر _ هداء العراق موسوعة ش______________ 

      
  بسم هللا الرحمن الرحيم

  وبه نستعني والصالة والسالم عىل خري خلقه محمد وآله الطيبني الطاهرين
 َمنْ  َوِمْنُهمْ  نَْحبَهُ  قََىض  َمنْ  فَِمْنُهمْ  َعلَيْهِ  هللاَ  َعاَهُدوا َما َصَدقُوا رَِجاٌل  الُْمْؤِمِننيَ  ِمنَ ﴿

لُوا َوَما يَْنتَِظرُ    .﴾تَبِْديًال  بَدَّ
   رسول هللا اإله إال هللا وأشهد أن محمدً  ال أشهد أن

  . أمري املؤمنني وأوالده املعصومني حجج هللااوأشهد أن عليً 
  ،  الرشيف فرجه تعاىل هللا عجل املهدي املنتظر اإلمامالسالم عىل صاحب العرص والزمان 

هداء اإلسالم من بداية صدر اإلسالم إىل يومنا هذا والسالم عىل جميع الشهداء، ش
  . شهيدنا الصدر السعيد وأخته املظلومة بنت الهدىاوخصوصً 
  .اته وعىل والديت املحرتمةڪ ورحمة هللا وبركالسالم علي: والدي العزيز

   قال هللا سبحانه وتعاىل يف الحديث القديس: والدي العزيز
 يف يفرحڪ وعجبت ملن أيقن باملوت مال له،ال  دار له ومال من ال الدنيا دار من﴿

  .﴾يف يطمنئ إليها؟ڪوعجبت ملن أيقن بزوال الدنيا 
ل فال بد لنا أن نتخذ الدنيا ڪوالدي عندما يصف هللا سبحانه الدنيا بهذا الش ياذنإ 

  جعلها مزرعة نزرع بها ما نريد نرب هّمنا فقط، وإمنا ڪمتاع لآلخرة وال نجعلها أ
   ون يف يوم الجزاء، وقد قال هللا سبحانه وتعاىلڪ الحصاد يكومن ثم بعد ذل

  .﴾يَرَهُ  اَرشٍّ  َذرَّةٍ  ِمثَْقاَل  يَْعَمْل  َوَمنْ  يَرَهُ  اَخرْيً  َذرَّةٍ  ِمثَْقاَل  يَْعَمْل  فََمنْ ﴿



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٠٦___

  



 ___٣٠٧______ الجزء األول_ شهداء بدر _ هداء العراق موسوعة ش______________ 

  : والدي العزيز
  وبعد ما عرفنا الدنيا وما قيمتها من اآلخرة أصبحنا مخريين بني الهدى والضاللة، 

  فر ڪ يف هذا العرص ويف هذه الحرب الدائرة بني اإلسالم والوخاصة
  .والدي أصبحت بني أمرين بني الجنة والنار ياوأنا

فر وألتجىء إىل الجمهورية ڪ جبهة الكأختار عىل الجنة يشء، وأتر  الفقررت أن
لفني الفراق بيني ڪ وإين أعلم أن هذا الطريق سوف ي٢٢/٥/١٩٨٢سالمية بتاريخ اإل 

نت أمتناه من قبل ڪلفني حيايت حتى أحظى بالشهادة وهذا ما ڪولعله يم، ڪوبين
  وفيق الشهادة، ريده دامئا، اللهم ارزقنا تأو 

  حظ عظيم، ينالها إال ذو  ال  بأن الشهادةانتم تعلمون جيدً ولوك
  أستحقها،  الولعل هللا سبحانه وتعاىل يرحمنا بها، ولوال رحمت هللا إين

  :ن أدعوا هللا وأقولڪول
   أوسع من ذنبي، ك أرجى من عميل وأن رحمتكللهم إن مغفرتا

   أعظم من ذنبي ك فعفو  عظياًم كان ذنبي عند ڪاللهم إن 
 أهل أن تبلغني وتسعني ألنها وسعت ك فرحمتك أن أبلغ رحمتن أهًال ڪاللهم إن مل أ

  .أرحم الراحمني يا كل يشء برحمتڪ
 ابنً إ  ربيت كخر واالعتزاز بأن الفكون لڪشاء هللا سوف أرزق الشهادة، وبها ي نإ و 

   السالم عليه  الحسنياإلمام طريق كوهديته إىل اإلسالم وسل
    يشء سوى أن تتحىل بالصرب، وحيث يقول هللا سبحانه وتعاىلكقول لأ  الينإو 

ْربِ  َواْستَِعيُنوا﴿ الةِ  ِبالصَّ   .﴾الَْخاِشِعنيَ  َعَىل  إِالَّ  ِبريَةٌ ڪَ لَ  َوإِنََّها َوالصَّ
   هلل وإنا إليه راجعونوتقول إنا
  م الفقري اىل هللاڪولد

  أبو زينب
  



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٠٨___

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ___٣٠٩______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

   صور من أرشيف املجاهدين— ٢ملحق 
  

  
  فيها ظهر يم ١٩٨٥ هور الحويزة –صورة لكوكبة من الشهداء قبل عمليات القدس 

   أبو ميثم الصادقي -١
   أبو مؤيد اللبناين -١٢   أبو رباب البطاط-٢
   أبو يارس الكاظمي -١٣   أبو إميان الساعدي-٣
  دي أبو عباس الزي-١٤   أبو إسامعيل البغدادي-٤
   أبو داود البغدادي-١٥   أبو عيل العذاري-٥
   جعفر الجعفري-١٦   أبو حسني الزيادي-٦
   أبو سليم الفرايت -١٧   أبو يوسف الدشتي-٧
  مصطفى األشرت  أبو -١٨   أبو باقر البغدادي-٨
 أبو حسن الكاظمي -١٩   أبو جاسم الحيدري-٩

   أبو إميان الفضيل -٢٠   أبو حسني النعيمي١٠
   اسامعيل الدقائقي-٢١   أبو لقاء الصايف١١



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣١٠___

  
  م١٩٨٧الشهيد آية هللا السيد محمد باقر الحكيم يتفقد قوات بدر ـــ قاطع البرصة 

  
  )١( أبو محمدالطيبان الشهيد: يف القضية وحاميل هموم الوطنارموز مازالوا 

  العراق كردستان –، يف أحد املواقع الجهادية )٢(الشهيد السيد ابو لقاء الصايفو 



 ___٣١١______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
   الشهيد الحاج أبو زيك األسدي يتوسط مجموعة من مقاتيل قوات الشهيد الصدر

  )٢(أبو آمنة الخفاجي و  )١ (أبوجهاد البرصي  انالشهيدأيضا ويظهر يف الصورة 

  
  ) ٢(أبو صباح املخابر و  )١( جعفر الجعفري:انصورة يظهر فيها الشهيد

  م١٩٨٧البرصة مع مجموعة من املجاهدين ـــ أطراف مدينة 



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣١٢___

  
  :الشهداء. م١٩٨٦االستعداد ملعركة حاج عمران عام 

  )٤( أبو شيامء املوسوي)٣( أبو عامر الناصح)٢( أبو إميان الفضيل)١(أبو حسني الجعفري

  
   )٢(الشهيد أبو حسني الهاشمي) ١( الشيخ أبو رشيف العراقيلفقيدا

  معسكر الشهيد الصدر —) ٣(الشهيد أبو فراس املعموري



 ___٣١٣______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
   كردستان–يحثون السري وكلهم عزم وارصار اىل لقاء العدو 

  
عزة وشموخ أبناء اإلسالم يف قوات بدر وهم يستعرضون أمام منصة الرشف يف أحد 

  املعسكرات الجهادية



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣١٤___

  
  مجموعة من قوات الشهيد الصدر يف أحد املقرات الجهادية

  
  العلويدق أبو صا )٢( أبو يوسف الدشتي)١(أبو حسن الكاظمي: الشهداء

  ن بنرص هللامستبرشي جمعهم الجهاد ومقارعة الطاغوت —)٤(فاضل الحيدريأبو ) ٣(



 ___٣١٥______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  عامر الربيعيأبو ) ٣(يدريشهاب الحأبو )٢(جعفر الجعفري)١( النعيميحسنيأبو 

  فوج الشهيد الصدر —)٧(النجفيعادل أبو )٦(أبوعامر العيل)٥(ظلوميمحمد املأبو ) ٤(

  
 رتفع مع هاماتهم وعالمات النرص تفتية من بدر

  )٣( الشهيد أبو علياء امليايل)٢(الشهيد أبو عامر الساعدي )١(الشهيد أبو باقر القرييش



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣١٦___

  
 -ابتسامة تعلو وجه الشهيد أبو شهيد الجعفري وهو يقود زورقه ملالقات العدو

 م١٩٨٥هورالحويزة عام 

  
 …شجرة اإلسالمائهم بركة دماء شهدائنا كانت األساس يف منو قوات بدر، فأزهرت بعط

  )٢(أبو حيدر املوسوي) ١(أبو أسعد الشاطي :الشهداء



 ___٣١٧______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
 الحويزة هور - )٣(أبومصطفى األشرت) ٢(أبوحيدر الحيدري) ١(أبوعامر الربيعيالشهداء 

  
  ) ٢(أبو ميثم الصادقي) ١(أبو حيدر الحيدري: الشهداء

 )٤(جاسم الحيدريأبو ) ٣(أبو شيامء املوسوي



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣١٨___

  
  )٣(أبو مصطفى األمجدي) ٢(أبو عامد امليايل) ١(أبو ذر النارصي: الشهداء

  عليه السالمورثوا التضحية من الحسني -) ٥( أبو جهاد الساعدي)٤(وب الدينأبو يعس

  
كان الحسني قدوته، فالتحق بركب الخلود :   هور الحويزةالشهيد أبو زيك املنصوري ـــ

  . أجمعنيضوان هللا تعاىل عليهموبرير بن خضري ر  حبيب بن مظاهر األسدي مع



 ___٣١٩______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
 )١(حسن الكاظميأبو : رجال لبسوا ثوب اإلباء الحسيني فأبوا إال إحقاق الحق، الشهداء

   )٤( أبو يوسف الدشتي)٣(يحيى املوسويأبو) ٢(أيوب البغداديأبو 

  
  بحرية أم النعاج بعد عمليات عاشوراء الرابعة



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٢٠___

  
  ناورات قوات بدرالشهيد السيد محمد باقر الحكيم يف إحدى م

  



 ___٣٢١______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  م١٩٨٨ قره داغ — ثبات وصمود رغم الصعاب

  
  كردستان أرض الشهادة وقلعة املجاهدين



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٢٢___

  
  الحسينيون يف ذكرى عاشوراء ـــ كردستان العراق

  
  جمعهم حب الشهادة فراحوا يرخصون الدماء كراما



 ___٣٢٣______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  مجاهدوا بدر يف معسكر الشهيد الصدر

  
  م١٩٨٨السليامنية ـــ قره داغ 



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٢٤___

  
  النعوش الطاهرة لشهداء عمليات حاج عمران

  
  الصالة عىل األجساد الطاهرة لكوكبة من شهداء بدر



 ___٣٢٥______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  م١٩٨٧تشييع كوكبة من الشهداء يف قم املقدسة 

  
  م١٩٨٦جانب آخر من تشييع شهداء عمليات حاج عمران يف مدينة طهران عام 



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٢٦___

  
  
  
  
  
  
  

  شريين تقرأ القرآن عىل قرب أبيها الشهيد
  

  
  
  
  
  
  
  

  مقربة الشهداء يف السليامنية ــــ قره داغ
  
  
  
  
  
  
  

 



 ___٣٢٧______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  م١٩٨٦ يف مدينة طهران حاج عمرانتشييع شهداء عمليات 

  
   الشهداءعزم وأرصار عىل مواصلة طريق إخوانهم: مقربة الشهداء ـــ قره داغ 



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٢٨___

  
  اقتدين بزينب فرحن يقدمن فلذات أكبادهن لنرصة اإلسالم العزيز

  
مصطفى  أبو )٣( أبوعقيل الخياط)٢( أبوجعفر الكاظمي)١(جييلميل الد الشهداء أبو ك

  ديد العهد مع من سبقهم للشهادةتج —مقربة الشهداء يف قم املقدسة —)٤(األمجدي



 ___٣٢٩______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  
  شهداء عمليات حاج عمران ــــ قم املقدسة

  
  سنجعل من دماء شهدائنا نورا يف طريقنا الدامي



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٣٠___

  
  تشييع الشهيد أبو آمنة الخفاجي

  ييع الشهيد أبو جواد العبوديتش



 ___٣٣١______ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق ______________ 

  

  
   هور الحويزة—) ١(الشهيد أبو مقداد الحسيني 

  
   الفوج الثالث—)٥(أبومحسن الصادقي ) ٢(أبوبديع ) ١(أبوحميدالرساج  داءالشه



 ______________ الجزء األول_ شهداء بدر _ موسوعة شهداء العراق _____ ٣٣٢___

  
  :فيها الشهداءيظهر  الفوج الثاين و—قوات بدر 

  أبوفدك البرصي. ٧  أبوحسن العيل. ٤  أبوشهيدالنارصي. ١  
  أبوحسن الجبوري. ٨  أبوزيك املنصوري. ٥  و عالء املحسنيأب. ٢   

  أبوشهيد الجعفري. ٩  أبوآمنة الخفاجي. ٦  أبونازك البرصي. ٣

  
  أبوهامم العامري)٣(أبواميان الفضيل)٢(أبوعيل العذاري)١(أبومنارالصالحي:الشهداء
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       ١  
  ٦  ———————————————————————————  إهداء 
  ٧  ———————————————————————————  تقريض

  ٩  ———————————————————————————  شكروتقدير
  ١١  ———————————————————————————  املقدمة 
  ١٥  ———————٢٦٦   اىل صفحة ١٥من صفحة  ———————   الشهداء

 
تاريخ    الشهيدكنية  ص  الشهيداسم 

  االستشهاد
 حلم

  االستشهاد
  رشق البرصة  ١٧/٨/١٩٨٣  رحيم دلّوأبو   ١٥  أحمد فتاح دلّو

  رشق البرصة ١٣/٩/١٩٨٣  ستار الدراجيأبو   ١٨  خالد خلف ضمد
  رشق البرصة  ١٥/٩/١٩٨٣  الكاظمي أبوقاسم  ٢١  قاسم فاضل عباس
  لبرصةرشق ا ٢٢/٩/١٩٨٣  رضا العسكريأبو   ٢٣  خالد جعفر خضري

  رشق البرصة ٨/١٠/١٩٨٣   التميميأبومجاهد  ٢٤  حسن عودة محسن
  رشق البرصة  ١١/١٠/١٩٨٣  جبار العامريأبو   ٢٦  عبدالستارعبدالصمدالحسيني

  رشق البرصة  ١٦/١٠/١٩٨٣  جامل  البدرانأبو   ٢٧  نارصجنديل محسن
  رشق البرصة ٣٠/١١/١٩٨٣  مسلم السوريأبو   ٣٠  جليل مخيف الجليحاوي عقيل

  رشق البرصة ١٢/١/١٩٨٤  حمزةالثاميلأبو   ٣١  جبارعيل ماهود العتبي
  رشق البرصة ١٤/١/١٩٨٤  جاسم البرصيأبو   ٣٣  محمدعيل جاسم العيداين

  رشق البرصة ٢١/١/١٩٨٤  عامر الخاليصأبو   ٣٥  محمودخريي عيل البغدادي
  رشق البرصة ١٣/٢/١٩٨٤  نجم العراقيأبو   ٣٧  صباح أحمد سوزه
  رشق البرصة ١٦/٢/١٩٨٤  أمجد املوسويأبو   ٣٩  دعباس هاشم أحم

  رشق البرصة ١٦/٢/١٩٨٤   العامري مشتاقأبو   ٤١  ظاهرمرادمجيدقاسم
  رشق البرصة ٢٤/٢/١٩٨٤  شهيد النارصيأبو   ٤٢  حمودحمدحلبوص

  الهور ٦/٤/١٩٨٤  سيفأبو   ٤٤  حسام محمد جعفر
  الهور ٢٢/٤/١٩٨٤  عادل  الظامليأبو   ٤٦  كامل إنعاس مشاي

  الهور ١٠/٥/١٩٨٤  محمد املياحيأبو   ٤٨  مدلول املياحي عبدالسادة سامل
  الهور ٣/٦/١٩٨٤  عارف الجادريأبو   ٥٠  منريشاكرعبدي

  الهور ١١/٣/١٩٨٥  كرار الهاشميأبو   ٥٢  بهاء شكرهللا عيل
  الهور  ١٥/٣/١٩٨٥  حيدر الشاعرأبو   ٥٤  فيصل عزيزمهدي آل بوخالل

  الهور ٢٢/٣/١٩٨٥  ينحسن الرتكام أبو   ٥٨  هادي خورشيدعبدهللا
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تاريخ    الشهيدكنية  ص  الشهيداسم 
  االستشهاد

 حلم
  االستشهاد

  الهور ٢٢/٣/١٩٨٥  حسني الهاشميأبو   ٦١  طاهرحسني هاشم
  الهور ٢٢/٣/١٩٨٥  مهدي الكاظميأبو   ٦٤  يحيى برهان شكوري

  الهور ٢٣/٧/١٩٨٥  حسن الكاظميأبو   ٦٦  محمدكاظم رايض العبودي
  الهور ٢٤/٧/١٩٨٥   غفرانأبو   ٦٨  قاسم عيل الرشيفي

  الهور ٣١/٧/١٩٨٥  داود الواسطيأبو   ٧٠  سالم محمدرضا املرشد
  الهور ٢٣/١٠/١٩٨٥  الخري الالميأبو   ٧٢  قاسم محمدنارص

  الهور ٢٣/١٠/١٩٨٥  عيل العذاريأبو   ٧٧  فايزخضرينجم العذاري
  الهور ٢٤/١٠/١٩٨٥  يعسوب الدينأبو  ٧٩  عبدالكريم حسني الغزي

  الهور ١٩/١١/١٩٨٥  فداء الطايئأبو   ٨١  محمد ابراهيم شوكت ابراهيم
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  آمنة الخفاجيأبو   ٨٣  السامل عزيزفاضل محمدصادق

  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  أسامة  األمارةأبو   ٨٥  حرزلوط مكشف
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  أسعد الشاطيأبو   ٨٧  فرحان حبيب سكرالخفاجي

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  وسويامل القاسمأبو   ٨٩  لؤي جودة ياسني
  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  تراب الواسطيأبو   ٩١  نجاح عيل مراد الخطاوي

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  جواد العبوديأبو   ٩٣  حميدتريك عبدالحسني
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦   هاميونحبيبأبو   ٩٥  ظاهر عباس هاميون

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  حسن العيلأبو   ٩٧  فالح حسني وادي العيل
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  حيدر الحيدريأبو   ١٠١  محمودحامدنارص 

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  حيدر الكرارأبو   ١٠٣  فاضل احمدعبداللطيف
  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  حيدر املوسويأبو   ١٠٥  محمدرضامحمد

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  داود البغداديأبو   ١٠٧  محمدحسني ناجي الطايئ
  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  ذر الغفاريأبو   ١٠٩  عبدالوهاب سلامن عبدهللا

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  زيك املنصوريأبو   ١١١  محيي عبدالحسني عيل
  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  شمخي البرصيأبو   ١١٤  جبريحسون حسوين

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  شهاب الحيدريأبو   ١١٥  عبداألمريمهدي عبدالكريم
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  العسكري شهابأبو   ١١٧  رعدعبداللكريم جربالفهدي

  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  شهيد الجعفريأبو   ١٢٠  زعل محمد الطايئكاظم خ
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  شهيد املوسويأبو   ١٢٢  عالءعبدالحسن املوسوي

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  لكاظمي صاحبأبو   ١٢٤  عاصم مهدي جواد
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  صالح الحسينيأبو   ١٢٦  مهدي ماشاءهللا محمد

  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  العراديعباس أبو   ١٢٨  أمني عبد االمريمحمد
  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  عالء املحسنيأبو   ١٣٠  عالء محمدعيل الهيوري
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تاريخ    الشهيدكنية  ص  الشهيداسم 
  االستشهاد

 حلم
  االستشهاد

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  علوي املوسويأبو   ١٣٢  حيدرحسن مهدي الحامدي
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  عامر الخزرجيأبو   ١٣٤  عبداالمريصادق حسن

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  عامر الربيعيأبو   ١٣٦  عباس أحمد حبيب
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  عامر الناصحأبو   ١٣٨  عصام عزيزعبدالحسن

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  عواد الحسناويأبو   ١٤٠  عيل عوض حسن الحسناوي
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  محمد الديواينأبو   ١٤٣  حسن عبدفاضل
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  محمد الربيعيأبو   ١٤٥  سليم خضرينزال

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  مسلم الجهاديأبو   ١٤٧  نبيل طعمة غازي
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  النقيب مصطفىأبو   ١٤٩  جاسم محمدماردالفياض
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  الكاظمي منتظرأبو   ١٥٣  محمدقاسم محمدالهالل

  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  منتظر النجفيأبو   ١٥٥  فرحان كريم حمزة
  ٢كربالء ١/٩/١٩٨٦  هاشم الساقيأبو   ١٥٧  رساقيزين العابدين شك

  ٢كربالء  ١/٩/١٩٨٦  أبوعيل الخنجري  ١٥٩  كاظم ابراهيم عيدان
  ٢كربالء ٤/٩/١٩٨٦  إيـامن املوسويأبو   ١٦١  محمدكاظم محمد

  ٢كربالء ٥/٩/١٩٨٦  جعفر املياحيأبو   ١٦٣  طارق نارصوايف املياحي
  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  جابر الربيعيأبو   ١٦٥  ناظم عبدالنبي جابر

  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  ملك شاه حسنأبو   ١٦٧  محمودمراد ملكشاهي
  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  صادق الغنامأبو   ١٧٠  جعفرديوان وادي

  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  عقيل الخياطأبو   ١٧٢  عايص عباس حسني ترزي
  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  عامد النارصيأبو   ١٧٤  صيهوداملرشفاوي ثجيل رشيف

  ٥كربالء ٢٠/١/١٩٨٧  الحسيني مقدادأبو   ١٧٦  طعمةمحمدصالح 
  ٥كربالء  ٢١/١/١٩٨٧  باقر األسديأبو  ١٧٨  عبدالرحمن عدنان سامل

  ٥كربالء ٢١/١/١٩٨٧  الجعفري حسنيأبو   ١٨٠  عيل محمدجابرالخفاجي
  ٥كربالء ٢١/١/١٩٨٧  حميد الرساجأبو   ١٨٣  ماجدسلامن لفته

  ٥كربالء ٢١/١/١٩٨٧  ميثم التاّمرأبو   ١٨٥  ميثم أصغرعيل
  ٥كربالء ٢١/١/١٩٨٧  جعفر الجعفري  ١٨٧  عبداالمريفاضل

  ٥كربالء ٢١/١/١٩٨٧  ميثم املياحي  ١٨٩  ميثم عبدالصمدعيال املياحي
  ٥كربالء ٢٢/١/١٩٨٧  عادل العيلأبو   ١٩١  صبحي فرعون حسني

  ٥كربالء ٢٣/١/١٩٨٧  ذر النارصي أبو   ١٩٢  شمران رسكال الحجامي عدنان
  ٥كربالء ٢٣/١/١٩٨٧  صادق العلويأبو   ١٩٤  اس الداووديمفيدابراهيم عب

  ٥كربالء ٢٥/١/١٩٨٧  األمجد مصطفىأبو   ١٩٧  رياض درويش عبدالكريم
  ٥كربالء ٢/٣/١٩٨٧  رشا البلداويأبو   ٢٠٢  مهدي عبدالصاحب عبدالحسني
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تاريخ    الشهيدكنية    الشهيداسم 
  االستشهاد

 حلم
  االستشهاد

  ٥كربالء ١٢/٣/١٩٨٧  رصيذر البأبو   ٢٠٤  عيل جبارالسامر
  ٥كربالء  ٢٣/٣/١٩٨٧  عيل الحلفيأبو   ٢٠٦  الباهيل جادرجودة عبداللطيف

  شاملال ٢٨/٨/١٩٨٧  غفران الساعديأبو   ٢٠٨  عيل صندل داغر
  شاملال ٢٦/١٢/١٩٨٧  جعفر البهاديلأبو   ٢١٠  جاسب خزعل كاظم
  شاملال ٢٣/٢/١٩٨٨  فاطمة العيداينأبو   ٢١٢  طعمة عباس نعمة

  شاملال ٢٤/٢/١٩٨٨  إميان النارصيأبو   ٢١٤  انم فزعناظم غ
  شاملال ٢٤/٢/١٩٨٨  شيامء املوسويأبو   ٢١٥  سعيددرويش عمران املظفر

  شاملال ٢٤/٢/١٩٨٨  عباس العّواديأبو   ٢١٧  عبدالكريم صيهودرباط
  حلبجة ١١/٣/١٩٨٨  فالح الرشيفيأبو   ٢٢٠  حسن جواد الرشيفي

  حلبجة  ١٤/٣/١٩٨٨  نفال السالميأ أبو   ٢٢٢  ابراهيم بريس حمزة الزوبعي
  حلبجة ١٤/٣/١٩٨٨  الواسطي محسنأبو   ٢٢٤  اسامعيل خليل الخزرجي

  حلبجة ٥/٤/١٩٨٨  مؤيد املاليكأبو   ٢٢٦  صبيح كريم خفي
  شاملال ٧/٤/١٩٨٨  مهند الديراويأبو   ٢٢٨   الدرباس عايت عبداملصطفى

   شمريانشاخ ١٥/٤/١٩٨٨  آيات املازينأبو   ٢٣١  عبداملحسن ةعبدهللا التميمي
   شمريانشاخ ١٥/٤/١٩٨٨  زينب األديبأبو   ٢٣٤  مقدام طالب عبدالزهرة

   شمريانشاخ ١٦/٤/١٩٨٨  الكرباليئأبوهاجر   ٢٣٦  الكريطي عيل مجيدعبدالحسني
  شاملال ٢١/٤/١٩٨٨  أحمد الكاظميأبو   ٢٣٨  مجيد جايش الغزايل

  شاملال ٢١/٤/١٩٨٨  بشري املنصوريأبو  ٢٤٠  جميل داودسلامن الهواش
  شاملال ٢١/٤/١٩٨٨  عقيل البهاديلأبو   ٢٤٢  فرحان كاظم طاهر

   شمريانشاخ  ٣٠/٥/١٩٨٨  ظاهر العباديأبو   ٢٤٤  غويل القره حسني عبادي محسن
  املرصاد ١٩/٧/١٩٨٨  حسني النعيميأبو   ٢٤٩  جامس خامس عبد الحسني

  املرصاد ٢٦/٧/١٩٨٨  عيل الخزعيلأبو   ٢٥٣  محمدوجرموىس
  املرصاد ٢٧/٧/١٩٨٨  الحسناوي زينبأبو   ٢٥٥  فتاح محسن حسن

  املرصاد ٢٧/٧/١٩٨٨  زينب العامريأبو   ٢٥٨  الحداد جاسم رمضان عبدالرزاق
  املرصاد ٢٧/٧/١٩٨٨  قيرص األسديأبو   ٢٦٠  كاظم عاجل مرهج

  انتفاضة  ٢٤/٣/١٩٩١  جعفر الجعفريأبو   ٢٦٢  زيارة ضامن الغنامي
  انتفاضة  ٢٢/٣/١٩٩٩  أحمد املياحيأبو   ٢٦٤  مهدي نارص الوايف

  
  ٢٦٧  —————————— من وصايا الشهداء —————————  ١ملحق
  ٣٠٩  ———————— صور من أرشيف الشهداء —————————  ٢ملحق

  




