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المعجل اللطيف عبد بن بقلم: خالد

أّن للول العنوان، هذا كتابة إلى أحتاج أحسبني كنُت ما
أعللراض فللي تقللع فللتئت مللا البشللر، مللن ضللالًة شللرذمًة

ّففرهم المجاهدين، ّلللة مللن وتخرجهم تك وتجعلهللم السإلللما م
والنصللارى اليهللود مللن والمسلللمين السإلللما علللى أخطللر
فرحتلله يخفي ل بعضهم إّن حتى والمشركين، الكفار وسإائر

ٍد قتل عند ربه بإذن الشهيد قتل كان وربما اعتقاله، أو مجاه
معلله كللان ومللن المقللرن العزيللز عبللد الهزبللر القائللد تعالى

ًا ًا شللاهد ّفبحِّ الللتي الفئللة تلللك ضللللا علللى قريبلل بحمللد تسلل
ٍء فللي قللائلهم قللالا حتى وعبيدهم، الصليبيين فللي معلله لقللا

والخللرة)، الللدنيا خسللروا معلله ومللن المقرن الذاعة: (بأن
يكفللرون المجاهدين أعراض في يقعون الذين هؤلء فأصبحِّ

الصلللليبيين ويتوللللون الكلللافرين، ويؤسإللللمون المسللللمين
الجنللة وأصللبحت الموحدين المجاهدين ويعادون والمرتدين

ًا والنار الللله، خلللق مللن شللاءوا مللن على يوزعونها لهم ملك
ّفل العلى ربي فسبحان أتبللاع علللى وبللارك وسإلم اللهم وص

ٍد نبيك سإبيلك في جاهدوا الذين وسإلم عليه الله صلى  محم
ّفوك علللى وانصللرهم أعللداءك وقللاتلوا أوليللاءك ووالللوا عللد

وعدوهم.

فللي ٌ لمللع  اسإللٌم- الللله  رحملله- المقللرن العزيللز عبد
ٌء وكوكٌب العّزة، سإماء والتضللحية البللذلا مسلليرة في مضي

َءء، ٌع ونجٌم والعطا الللتيه صللحراء فللي السللائرين يهللدي سإاط
البيللض الللبيت وزلللزلا وقيللادته، بأفعللاله العالم هّز الكبرى،

يعلمون قومي بني وليت وأزبدوا، الصليبيين كبار أرعد حتى
خذلوا. ومن قتلوا، ومن فقدوا، من

ّفب ممكٌن فهل أبكي يا أبكيكأعترف؟ بالح
ً ِه أزرت بطل الصحف ب

ًا أبكيك عاشق يا         يرمقكم والموُت مبتسم
تختطف والرواح الموت

َءت؟ أقد ً يا فللفردوس رحل بألِف            رجل
وقفوا قد وبالمليون ألٍف

َءي سإلما ًا رب صدٍق شباب       يبرحكم ليس وقف
شغفوا قد وبالسإلما
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ًا أرثيك.. يا مبادئ       رسإخت قلبه في علم
ّيا الشرف رمسك الدين.. ح

قلنا               اعترفوا لنا قالوا بكيُت.. وإن وقد
ّد بهواهم نعم نعترف ِج

هذي      كّرمهم الله موتى نبغض وكيف
تصف؟ قوما.. ما يا ابتسامتهم

ِه َءه إّن والل ِِما وجو ٌة القو الذين أين          مسفر
قذفوا قد العلم في لهم

حوراء        أترى رأوا؟ ماذا ضحكوا؟ بالهم ما
ّفت تبسم الصدف دونها ش

في والله          فلقد بها طاروا رأوا للجنان أما
ّفبها شغفوا قد قبل من ُح

الدموع عيني       ذرفت قد والله نعم العزيز عبد
ذرفوا قد الناس وُجّل

ُع حتى ٍر إرهاب         تصادرها فأمريكا الدمو فك
وجفوا لمن وإرهاٌب

ٍر أي في نواري كيما               أحبتنا يا ُترانا عص
تقتطف؟ سإوف روؤسإا

ً ًا ذل ّفتُمها؟ وآهاٍت خنوع بوش؟ أِمْن ً خوفا       نك
نطف؟ يا الله أين

وعسلكر إبليللس جنلود الصلليبيين، عبيللد عبيد طاردك
تطللب ولللم المرتللدين، وأحذيللة الطواغيت خدما الشياطين،
وهللم يؤذيهم وكيف الصليبيين، يؤذي من يروا أن خواطرهم

دون مللن آلهللة يرونهللم وهم يؤذيهم وكيف أسإيادهم؟ أسإياد
ًا الصللليبيون لهللم أحللّل فللإن الللله، وإن وأتللوه، فعلللوه أمللر

ًا عليهم حّرموا واجتنبوه.  تركوه أمر

الصللليبيين مللن فعليللة بمسللاندة العبيللد عبيللد طاردك
كللان مللا فكللان المطاردات، تلك في عبيدهم شاركوا الذين

َءتلللك منلله، مفللر ل الذي الله أمر من َءق أنهللم يزعمللون مللن َءف
لللم التي لمريكا ً وإرضاء الصليبيين، لعبيد طاعًة مسلمون،

سإللرورها أعلنللت بريطانيللا حللتى بللل بقتلللك، فرحتهللا تخللِف
علللى العبيد عبيد لشكر سإارعت اليهود دولة حتى بل بذلك،

قتللل وفي والمجاهدين الجهاد محاربة في الكبير النجاز هذا
الله. أنصار ذبحِّ وفي الموحدين

علمنللا فمللا معللك، ومللن - أنللت هاجر - أبا الله رحمك
ّ عنكم ًا، إل ّ والله كنتم وما خير ً إل عاهللدوا مللا صللدقوا رجال

ًا الله على نزكي ول كذلك - نحسبكم عليه الله - تشللهد أحد
ٍة مللن فيهللا عملتللم بما القيامة يوما الرض لكم ٍد صللل وجهللا
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ٍر ٍء، وذك مللبرور متقبل مشكور, وعملكم سإعي سإعيكم ودعا
يخلفكم ولن تبور، لن تعالى الله مع وتجارتكم الله، شاء إن

فربللحِّ بللالخرة، الللدنيا وبعتللم الللله مللع صللدقتم وعللده، الله
البيع. البيع.. ربحِّ البيع.. ربحِّ

- الشللهداء مللن معلله - ومللن هللاجر - أبي ابتسامة إّن
رآهم، من على وحّجة عليهم، بها الله مّن - كرامٌة الله بإذن
ّ يعقلهللا ل كرامٌة المؤمن، بشرى عاجل وتلك اتصللل مللن إل
ّ يفهمها ول بالله، قلبه ِلم من إل الضللللا، لوثللة مللن عقله سإ
ّ بها ينتفع ول هللو تقولا: هللذا كرامٌة الهوى، عن تجرد من إل

الللله فزادهللم بربهم آمنوا فتية إنهم تعقلون؟ من يا الطريق
إحللدى المنصللورون، لهللم جنللدنا وإّن الللله جنللد إنهللم هدى،

الشهادة أو العداء على النصر إّما النصرين وأحد الحسنيين
ويفللي لهللا أنا التوحيد أبناء من يقولا فمن السعداء، ومنازلا

منه؟ نفسه اشترى لمن بالبيع

- الشللهداء مللن معلله - ومللن هللاجر - أبي ابتسامة إّن
رسإللالة السلللح، ألقللى مللن لكّل رسإالة هي - إنما الله بإذن
إخللوانه، نصللرة عللن متخّل لكّل رسإالة متقاعس، قاعد لكّل

سإلللمته يللؤثر من لكّل رسإالة العدة، يعد لم من لكّل رسإالة
كللثيرة معللاٍن فيهللا رسإللالة وأّمته، وعقيدته دينه سإلمة على
رسإللالة وحللدها، البصر بعين ل البصيرة بعين فيها تأّمل لمن

ًا طياتها في تحمل ّلللوا عرفللوا، بعللدما خللذلوا لمللن عتابلل وتخ
ِلبوا، عندما المقللالت مئللات عللن - تغنللي - وربللي رسإالة ُط
يعقلون. أولئك كان لو الحجج ومئات المؤلفات ومئات

ًا طبت ّي ًا ح ّيت وتبلوأت ممشللاك - وطللاب هاجر - أبا وم
العزة علم رفعت - فقد الله - بإذن العليا المنازلا الجنة من

- الله سإبيل في بشهادتك فاهنأ المجد، ولواء الكرامة وراية
يفللوز يللوما الدين، يوما والموعد العين، قرير - ونم الله بإذن

وعبيلللدهم الكلللافرون ويخسلللر والصلللادقون، المجاهلللدون
والمنافقون. 

ورضللي وجللوههم وكللّرما الشللهداء إخواننللا الللله رحللم
أوليللاءه الللله وحفللظ العلللى، الفللردوس وأسإللكنهم عنهللم
يجاهللدون الللذين سإللبيله فللي المجاهللدين وعسللكره وجنده

مكان. كّل في والشيوعيين والطواغيت الصليبيين

: العدد الجهاد صوت مجلة عن
العشرين
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