
يا ليت زوجي 
منهم

منهم!! زوجي ليت يا
المجاهنندين المطلننوبين صننور قائمننة خرجننت عننندما

أن تمنيننت والمسلمين الدين حمى عن المنافحين الشرفاء
بهننا لننننال واسننمه زوجنني صننورة ضمت العطرة الباقة تلك

عننندما أبننناؤه وليفننرح وحننده، هننو وليننس كلنا العمر شرف
الننذي الوقت في وشجعانها المة أبطال أحد أباهم أّن يرون
ًا يقننف أصنندقائهم وأبننو جننارهم فيننه ول أمتننه علننى متفرجنن

ًا!! يحرك ساكن

لننه اللننه وليجعننل أبنناهم والمؤمنننون اللننه ليحننب بننل
, عنننه اللننه سيرضننى الننذي هننو اللننه أرضى من لن القبول

منن أحبننه الله أحبه ومن الله سيحبه بل عنه الناس ويرضي
والرض. السماوات في

رسننول الطنناهرات المننؤمنين أمهننات أحببننن عننندما
.. وسلم عليه الله صلى  الهدى

عليننه جبريننل عليننه نننزل الننذي الشننجاع لنننه أحببنننه
الشننجاع لنننه أحببنننه المظلننم، الغننار في يتعبد وهو السلما

بالذبننح)، جئتكننم لقريننش: (لقنند وقال ربه، رسالة بلغ الذي
اشننتد إذا بظهننره أصننحابه يحتمنني الذي الشجاع لنه أحببنه

الوطيس..

أجمعون.. والمسلمون الله أحبه فلقد

زوجها.. الصديق زوجة أحبت وعندما

عننز  بننالله آمننن من أول كان الذي الشجاع لنه أحبته
رسننول يصنندق مننن أول كان الذي الشجاع لنه أحبته وجل،

قاتننل الننذي الشجاع لنه أحبته ، وسلم عليه الله صلى  الله
دينه. به الله حمى حتى الشجعان قتال الردة أهل

أجمعون.  والمسلمون الله أحبه فلقد

اللننه رضنني الخطنناب بننن عمننر زوجننة أحبننت وعندما
بيننن فرق من أول كان الذي الشجاع لنه أحبته عمر؛ عنهما
إل واديننا سننلك مننا الننذي الشجاع لنه أحبته والباطل، الحق
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ًا الشيطان وسلك صنندع الننذي الشننجاع لنننه أحبته آخر، فج
ًا الحق بصوت أحد. في سفيان أبي على راد

أجمعون. والمسلمون الله أحبه فلقد

سننار ومننن هننم المننة وأحبنناب الله أحباب هم وهؤلء
نننافحوا، كمننا ونافننح عنننه، ذادوا مننا عننن وذاد نهجهننم علننى

أمثننال وشننجعانها؛ المننة قادة هم هؤلء ناصروا، من وناصر
اللننه وعبنند مالك بن والبراء دجانة وأبو المسلول الله سيف

النندين وصنلح تيميننة بنن وأحمنند جننبير بن وسعيد الزبير بن
ويحيننى السننلمبولي وخالنند حدينند ومننروان المختننار وعمر

العييننري - ويوسننف خطنناب – السننويلم وسننامر عينناش،
عنهننم اللننه رضنني القحطنناني وسننلطان الدننندني، وتركنني

أجمعين.

المحبة.. يستحقون الذين هم هؤلء

الوفاء.. يستحقون الذين هم هؤلء

الشرفاء. هم هؤلء

اللننه أحننب لنننه نحبننه، أن يسننتحق منهننم أسنند كننل
عنها.. ودافع المة وأحب ورسوله،

الله، مع بعهده وفى لنه الوفاء يستحق منهم أسد كل
ووفى هديه، باتباع  وسلم عليه الله صلى  رسوله مع ووفى

ً رأسها رفع عندما أمته مع دينها.. أجل من مناضل

صننان لنننه شننرفه يصننان أن يسننتحق منهننم أسنند كل
بكننل وفى أحب إذا الشريف فالشجاع وعزها، شرفها للمة
ل جبنان فخننوار ذلنك عنندا ومنا البية، نفسه على أخذه عهد

ًا يستحق ذلك. من شيئ

الغرباء أما بقلم؛
الجهاد صوت مجلة عن

/ عشر الثاني العدد
 هن1425 محرما
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