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بسم اهلل الرمحن الرحيم
جرِم مِنْ
{فَالَّذِينَ هَا َجرُوا وَُأ ْخ ِرجُوا مِنْ دِيَا ِرهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َلأُك َِّفرَنَّ عَ ْنهُمْ سَيِّاَئَاتِهِمْ وَلَُأ ْدخِلََّنهُمْ جَنَّا ت تَ ْ
الثوَابِ} [آل عمران]591 :
تَحِْتهَا اْلأَْنهَارُ َثوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ُحسْنُ َّ

نشيد :
طاردوين أبعدوين
سجنوين عذبوين
املعلق :تتواىل األيام وتتزايد احملن واالبتالءا على أهل التوحيد يف أكناف بيت املقدس ،الذين ما برحوا يشكون إىل رهبم
جور وبطش ذوم القرىب ،و ينادون أمتهم للوقوف جبانبهم يف وجه هذا الظلم الرهيب الذم يتعرضون له ،فهيأ اهلل هلم من
ينصرهم ويؤازرهم ،و يطالب بكف األذى عنهم ،فيما مل يزل الكثري يقفون على احلياد بني الضحية واجلالد!
واليوم نستمع وإياكم لشهادةت جديدةت ،حتمل صوراً مؤملةً ومروعة ،ملا يتعرض له اإلخوة من املشايخ وطلبة العلم واجملاهدين يف
سجون حكومة محاس ،وخاصة جهاز األمن الداخلي البغيض.
ظ لكتاب اهلل ،وجميدٌ لعدة قراءا  ،عرفه
وحمدثنا ليس شخصية جمهولة أو جمرد كنية أو اسمٍ حركي ،ولكنه شيخٌ فاضل ،حاف ٌ
أهل قطاع غزة بالعلم واألخالق والصفا احلميدة.
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ومل يكن يبخل عليهم ،حيث كانت له دروسٌ دائمةٌ يف بيته ويف بيو اهلل ،جيود فيها مبا عنده من علمٍ يف العقيدة والسرية
والفقه واألحكام.
وكان جماهداً يف سبيل اهلل ،اليعرف للراحة طعماً ،خاض غمار املواجهةِ ضد اليهود ،فالحقته حكومة محاس ،وسجنوه
وعذبوه ،حىت ارتقى إىل ربه شهيداً -كما حنسبه واهلل حسيبه ،-حني قصفته طائرا االحتالل مع رفيق دربه
الشيخ "أيب الوليد املقدسي" رمحهما اهلل رمحة واسعه.
فدعونا نستمع إلجابا الشيخ أيب الرباء ،حني سألناه عن ذكرياته يف سجون األمن الداخلي ،و رسالته للسجَّانني
واحملققني فيها.

الشيخ أبو الرباء -تقبله اهلل تعاىل : -نسأل اهلل أن يهديهم هذه بدايةً ،و نسأل اهلل جل وعال أن يهدم كل األمة يارب،
ولكن -سبحان اهلل -يف قليب حسرا من هذه املعاملة اليت لقيناها يف سجون األمن الداخلي ،صحيح أهنا معاملة مل نكن
نتوقعها أبداً.
بداية األمر ،عملية السجن بدأ باخلطف من على باب املسجد ،طبعاً اِجتمعوا علينا أو علي وكان هناك باصاً تابع لألمن
الداخلي أو جيب ،وقاموا طبعاً باهلجوم علي ،وسحبوا األسلحة ،وكبلوين وشدوا وثاقي يف داخل الباص بالقوة وبالعنف،مث
بعد ذلك أخذوين إىل سجن األمن الداخلي يف "دير البلح".
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ويف دير البلح ،بقيت هناك ليلة أو ليلتني ،مث بعد ذلك مت حتويلي على غزة ،طبعًا يف غزة كانت هناك أمور مل نكن نتوقعها
بتاتاً ،وكنا نسمع الكثري عن سجون مصر واألردن وأمريكا ،لكن مل نتوقع أن هذه األحوال ستكون يف سجن األمن الداخلي،
و حنتسب كل هذه املعاملة عند اهلل عز وجل.
بداية ً يكون الرأس مغطى بالكيس ،تأكل وتشرب وتصلي والكيس على رأسك ،الينزل الكيس على رأسك بتاتاً ،يوجهك
السجَّان يف داخل السجن إىل القبلة عند الصالة ،وهذا يتوقف على نيته وذمته ،فالكثري من الشباب ال يصلون يف اجتاه القبلة
وال حول وال قوة إال باهلل.-أما حاال الضرب والشد من اللحى وتقييد األيدم واألرجل من اخللف ،فتكبل يديك بالكلبشا  ،وتُجمع يداك حتت
رجليك ،وتشدُ حليتك يف بعض األحيان.
يوجد سجان -لن أنساها له أبداً -يدعى "أبو رمضان" من منطقة "جباليا" ،يف طرف واحد تبقى مشبوح واقفاً ،طبعاً قد
يتركك واقفاً شهراً أو شهرين أو ثالثة شهور ،ونراه وأنا واقف يأيت السجانون ،ويبدأون بالضرب واإلهانة ،وهو ماشي خيبط
فيك ،وكما ذكرنا هناك شد اللحى واالهانا وبعد ذلك تأيت التحقيقا  ،كل التحقيقا حيقق معك على أمور يف السجن
ال تتصورها ،مثالً يتحدث معك احملقق على عمل أو عملية ضد اليهود أو على أسلحة أو ملاذا تستهدفون اليهود؟ أو ما هي
أنواع األسلحة املوجودة عندك؟ أو عند أصدقائك؟ هذه األمور ما كنا نتوقعها من حركة محاس يف سجوهنا! بل توقعنا أن
تكون هذه السجون للعمالء وما أشبه ذلك ،أن تتخيل سجوناً هبذا املستوى للمجاهدين يف سبيل اهلل!
طبعاً كانت هذه األمور أنا عايشتها بنفسي وحصلت معي شخصياً ،ربطوا يدم من حتت رجلي ،وكانوا يشدوين من حلييت،
كأن هناك مشكلة لديهم من مسألة اللحية ،كانو إذا رأوا أحداً بلحية يهنوه و يذلوه ،فاألُخوة يف السجن ملا أخذونا أنقذونا
من الشبح ،أخذونا إىل زنازين ،وطبعاً هناك زنازين ال تشم فيها هواء وال ترى فيها نور ،فحينما أخذونا إىل هذه الغرف،
وبعد فترة ،كان اإلخوة حيصل هلم مثل الذم حيصل معي ومع غريم ،فأحتدثت معهم عن شد اللحى والتكبيل والضرب
واإلهانة ،فقالوا يل :احلمد هلل ،الذم حصل لك شيءٌ بسيطٌ جداً ،ويقسم اإلخوة باهلل تعاىل إهنم كانت حلاهم تقطر من
البصاق كما يسيل املاء من اللحية عند الوضوء ،فكانوا يف سجن األمن الداخلي يبصقون يف وجوه اإلخوة وعلى حلاهم حىت
تصبح تقطر من البصاق كما يقطر من املاء ،فهذه حاال كانت موجودة يف سجون األمن الداخلي.
وبعض اإلخوة كانوا يعلقون كما تعلق اخلراف؛ ميسك األ من رجليه ويربطها بالكلبشة أو بالسيخ ،ويعلقوه باملقلوب،
ويطلبوا منه أن يعترف ،ويقولوا له :ماذا عندكم من السالح؟ وماذا عندكم لقتال اليهود؟ سبحان اهلل هذا
يف سجون األمن الداخلي.
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فإذا كانت هناك من كلمة نقوهلا هلؤالء هو أن ندعوهم للعودة إىل دينهم ورشدهم ،وأن يتقوا اهلل تبارك وتعاىل يف أنفسهم
ويف الناس ،وأن يعودوا إىل دين اهلل تبارك وتعاىل ،وأن ال يعذبوا اجملاهدين ،بل يكونوا يف جبهة املقاومة كما يصرح بذلك
قادهتم ،ويقولون لنا بأن حكومتهم هي حكومة مقاومة ،لكن -احلمد هلل رب العاملني -فهذه فعالً حكومة مقاومة لفصائل
حمددة من الشعب الفلسطيين ،أما باقي الشعب له السجون والقتل والتعذيب واملالحقة.
واحلمد هلل رب العاملني ،ليس هناك أم جماهد يف بالد فلسطني (جماهد حبق) ،إال يكون غري آمن يف بيته ال من اليهود وال من
األمن الداخلي بفضل اهلل جل وعال.
وهذه احلالة من املالحقة واملتابعة اليومية ليست علي فقط ،وإمنا أيضاً على كثري من اإلخوة.
كان هذا ما حيدث يف السجن يف غزة ،وبعدها أيضاً سجنت يف األمن الداخلي يف منطقة دير البلح ،و كنا مارين يف املنطقة،
ومت اعتقالنا أنا وبعض اإلخوة يف سجن دير البلح ،وقد مكثت فترة ما يقارب  51يوم أو  55يوم يف الزنزانة.
يف الزنزانة كان يأيت احملقق يُدعى "أبو إبراهيم" من منطقة "الربيج" -واهلل أعلم -من "دار حممود" ،هذا الرجل معروف وهو
صاحب صيدلية ومعروف لكل اإلخوة ،كان يأيت إىل الزنازين بعد أربعة أيام أو مخسة أيام ،املهم هكذا مير كل يوم صباحاً
يتفقد طبعاً رعيته اليت يف الزنازين ،يتفقدهم ويدور ويرى أحواهلم ،رمبا تظن أنه سيسأل عن األكل أو املاء
واحلاجا األخرى!
طبعًا السجَّان يفتح له الباب وهو واقف ورآه يتطلع يف الزنزانة ،و الزنزانة طبعا متر يف مترين تقريباً ،وفيها دورة املياه،
وتأكل وتشرب وتصلي فيها ،ومحامك وأمورك كلها يف داخل هذه الزنزانة ،ليس فيها فراش وال غطاء ،وتكون معك بطانية
تضعها حتتك أو تفرش منها جزءاً وتتغطى باجلزء الثاين ،فأنت مُخري.
طبعاً دخل وفتح الباب من اخلارج ،فوقف يتطلّع ويراقب ،طبعاً هو ال يرد سالم وال يرد حاجة ،يتعامل معك كأنك إنسان ال
تستحق احلياة ،وكان من األجدر أن تُقتل من زمان ،ووجودك هنا يف هذه الزنزانة ويف هذه الظروف نعمة عليك ال
تستحقها ،فكيف تريد منه أن يرد عليك السالم أو يتكلم معك!
املهم يفتح السجَّان الباب ،وهو ينظر يف الزنزانة ،وينظر اىل الرجل املرمي يف الزنزانة ،وهكذا على كل الزنازين ،وخيرج
ويقول للسجًّان :إنت حطوه يف زنزانة مهوية قليالً ،حاول أن جتدوا له زنزانة أصعب شويه وضعوه فيها ،فهذه هي املعاملة يف
سجون األمن الداخلي ،يتمىن أن جيدوا لك زنزانة أصعب شويه وأكثر ضيقاً من اليت تتواجد فيها.
طيب ملاذا ؟ ما هو اجلرم الذم اقترفه لكي تضعوه يف زنزانة أصعب وأضيق شوية؟
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ويف التحقيق طبعاً يأخذونا يف فترا من الليل ،يأيت ويزعجك يف وسط الليل ،يوقظك ويوقفك على رجل واحدة ،ويسحبك
على األرض ،ويستهزئ بك وأنت شبه نائم ،هذه حال سجون األمن الداخلي ،وبقينا ما يقارب  55يوم أو  51يوم
على هذه احلالة.
هذه فترا بسيطة جداً ،أسأل اهلل جل وعال أن يثبت اإلخوة وحيفظهم ،وال يعّرض أم إنسان فيهم للسجن وال لألسر ولو
لفترا بسيطة جداً.
هذه املعاملة لو طالت (وكان باإلمكان أن تكون أطول من هذا) ،ستكون أطول أيضاً يف التعذيب واإلهانة
وغريها من املسائل.
بعد  51أيام تقريباً أو  8أيام مرضت يف السجن ،فكنت أطالب أن أذهب إىل الطبيب ،وكانوا يرفضون ،منهم هذا الذم
يدعى أبو إبراهيم أو "أبو العبد" الذم من دار حممود.
طبعاً رفض رفضاً قطعياً أن خيرجين إىل الدكتور ،وطلبت منه كذا مرة ورفض يأخذين على الدكتور ،وبعدما ذهب إىل حال
سبيله ،وبعد الساعة الثانية أو الثالثة ،رأيت الذين يأتون ليستلموا املناوبة مكاهنم ،رأوين جدت تعبان ،وقالوا مالك؟ فذهبوا إىل
احملققني ليحاولوا الذهاب يب إىل الطبيب ،طبعًا ظلوا حياولون ذلك لكنهم مل يستطيعوا.
أجروا إتصاال  ،اتصلوا رمبا باملدير أو رمبا اتصلوا بأبو العبد أو أبو إبراهيم ،لكن ما استطاعوا أن يطلعوين على الدكتور إال
بعد العصر ،وهكذا تعبت تعباً شديداً ،وصر ال أقدر على التنفس ،وكأين سأمو .
فهنا أخذوين ،واتصلوا ،وأحضروا سيارة وأخذوين على املستشفى ،وطبعاً دقوين حقنتني.
وأرجعوين بفضل اهلل جل وعال على املنتزه من ثاين (على الزنزانة) ،فهذا منتزهك يف داخل الزنزانة ،متو
أو تطيب هذا مكانك.
فهذه هي املعامال يف سجون األمن الداخلي ،وهذه أحوال اإلخوة يف سجون األمن الداخلي ،فإذا كان هناك من كلمة:
هي أن يتقوا اهلل تبارك وتعاىل ،ويعودوا إىل رشدهم ،ويعودوا إىل دينهم ،وأن حيفظوا اجملاهدين يف سبيل اهلل ،كما تبىن هذه
الفكرة اليت يقوهلا قادهتم بأن حيافظوا على اجلهاد يف سبيل اهلل ،وأن يقوموا هم باجلهاد يف سبيل اهلل ،وأن يكونوا معول بناء
للجهاد يف سبيل اهلل على هذه البالد ،وال يكونوا حرباً على اجملاهدين ،ولكنهم اليوم مع األسف حرب على اجملاهدين ،نسأل
اهلل جل وعال أن يغفر لنا وهلم.
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املعلق :أمة اإلسالم ألجل ذلك رفض الشيخ أبو الرباء تسليم نفسه جلهاز األمن الداخلي حبكومة محاس ،حني اِقتحموا بيته
قبل اِستشهاده بشهرين ،وفضّل املطاردة على األسر ،فبا مالحقاً ومطلوباً هلم.
نشروا صوره ،وتربصوا به الدوائر ،فأكرمه اهلل تعاىل بشهادة على يد اليهود اجملرمني ،لتبقى ذِكراهُ وصمة عار ،وعالمة سوء
على جبني كل من يطارد ويالحق ويعذب املوحدين.
فأين العلماء واملشائخ والدعاة لينصروا أهل التوحيد! وينكروا على محاسٍ إجرامها حبق اجملاهدين!
فإهنم واهلل يف موطنٍ تنتهك فيه حرمتهم ،وينتقص فيه من عرضهم.
قال صلى اهلل عليه وسلم" :ما من امرئ خيذل امرأ مسلماً عند موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله اهلل
عز وجل يف موطنٍ حيب فيه نصرته ،وما من اِمرئ ينصر امرأ مسلماً يف موطن ينتقص فيه من عرضه و تنتهك فيه حرمته إال
نصره اهلل يف موطنٍ حيب فيه نصرته" [رواه أمحد وأبو داوود]
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فرسان البالغ لإلعالم |

مع حتيا إخوانكم
يف

وال تنسونا واجملاهدين من صاحل الدعاء.

 9مركز ابن تيمية لإلعالم | شهادة الشيخ "أيب الرباء" على تعذيب اجملاهدين

