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الفائزين نهاية
الشهيد القائد بقلم
عبد هاجر؛ أبي

المقرن العزيز

عييدوان ول للمتقييين، والعاقبة العالمين، رب لله الحمد
المرسييلين، إميياما على والسلما والصلةا الظالمين، على إل

أجمعين.  وصحبه آله وعلى محمد نبينا

بعد: أما

كييأي ليسييت ولكنها معلومة نهاية له الجهاد طريق فإن
إذا الجنيية من العلى والدرجات الكبير الفوز نهايته بل نهاية،
لليه الخإلصا فيييه ورزقييه الطريييق هييذا على العبد الله ثبت

السيلف واتبياع وسيلم علييه الليه صيلى لرسيوله والمتابعة
الصالح. 

بيين خإالييد مييات كما فراشه على المجاهد أمات وسواء
مييع القتييل شييهادةا لييه اجتمعييت أو عنييه، اللييه رضييي الوليد

حصييلت أو اللييه، رحمه البنشيري عبيدةا كأبي الغرق شهادةا
عنييه، الله رضي الجراح بن عبيدةا كأبي الطاعون شهادةا له
ًا قتل أو أمتنا في الولين من ككثير النزال معترك في شهيد

وشييجعانها الميية أبطييال ميين المتأخإرين من وكثير المعطاء
والقائييد الرنتيسييي العزيييز عبد والقائد ياسين أحمد كالشيخ

ًا، بهم فجعنا الذين الغامدي الوليد أبي مييا الله ورزقهم أخإير
ًا لييه سييعوا – وفضييله برحمتييه منيياهم وبلغهييم حثيثييا، سييعي

ًا الله على نزكي ول حسيبهم والله كذلك نحسبهم  – أحد

ًا تسييتحث الشهداء من العزيزةا القوافل هذه إّن نفوسيي
أودييية فييي فهامت الجل تأخإر وغرها المل، بها عبث طالما
والنظيير للنتبيياه القوافييل هييذه وهمومهييا.. تسييتحثها الييدنيا

هذه انقضائها.. تستحثها وسرعة الدنيا حقارةا لتعلم والتأمل
بعييد بالحييياةا تصيينعون بأصييحابها: ميياذا وتصيييح القوافييل

 تنتظرون؟ هؤلء؟؟!! وماذا

قلييب فييي يبقييى اللييه مع الصدق معاني من معنى وأي
مبييدأ أصحاب فيها يجد فل حوله من الرض يرى وهو الرجل

الشيير طوائييف عليهييم وتكالبت المم عليهم تداعت وقد إل
النسيياء، تبكييي كمييا يبكي قاعد خإامل ذلك مع والكفر.. وهو

حمييية وأكثر همة أعلى هن نساء زماننا في إن والله بل كل،
الجهيياد درب على وثباتهن صدقهن عرفنا الدين على وغيرةا
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رجيال.. خإصوصيا.. فييا العيرب جزييرةا وفيي مكان كل في
الحرمات.. عن ودافعوا دينكم بحق وقوموا رجولتكم أدركوا

مين العظيياما والقييادةا الرجييال هييؤلء الجزيييرةا أهييل يييا
والمييوال النفييوس يقييدمون الخإرى المسلمين وبلد بلدكم

اللييه مرضاةا سبيل في والوطان والخإوان الهل ويفارقون
ًا ًا للجنان وطلب الييذل مين وأنفيية للضيييم وإباء للعدوان وصد

أو أيييديهم في أسير أو العدو في مثخن بين ما وهم والهوان
ميين ذلييك وكل شريد مطارد أو ربه نعيم في منغمس شهيد
بالجهياد أمرهيم الذي وهو لعباده واخإتياره وقدره الله قضاء
ربنا}. عند من {كل العواقب لهم يختار الذي وهو

أهييل يخذلون وهم الحق عرفوا أناس على حسرتى فيا
يييأت عنهييم: {وإن اللييه قال الذين المنافقين كحال السلما

عيين يسييألون العييراب فييي بييادون أنهييم لييو يودوا الحزاب
قليلً}. إل قاتلوا ما فيكم كانوا ولو أنبائكم

علييى وثبتنييا رضيياك وبلغنييا طاعتييك في استعملنا اللهم
مغيرين. ول مبدلين غير نلقاك حتى الحق

وصييحبه آلييه وعلييى محمييد نبينا على وسلم الله وصلى
أجمعين.

/ العدد الجهاد صوت مجلة عن
عشر الخامس

 هي1425/  الول ربيع
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هذه تنـزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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