الوصاي��ا ب��اب م��ن أب��واب األدب العرب��ي قد ً
مي��ا وه��ي من أمج��ل أب��واب األدب وأكثره��ا فائ��دة ومتعة ،وقد
كان��ت الوصاي��ا للمعمري��ن وه��ي تعب�ير موجز بليغ عن خالصة جتاربهم يف احلياة ،وكانت تصاغ على ش��كل
ِحك��م يع�بر عنها جبمل قص�يرة تامة الوض��وح وبالغة الداللة.
إال أنن��ا يف ه��ذه احلقب��ة م��ن تاري��خ قضيتن��ا الفلس��طينية ،أض��اءت حياتن��ا املعتم��ة بط��والت لش��باب رأوا أن
الش��هادة يف س��بيل اهلل ه��ي أعظ��م هدي��ة رباني��ة للمقبل�ين عليها الراغب�ين فيها ،فقرروا أن يس��لكوا الس��بيل إليها
ً
جبرأة املؤمن الواثق بربه ،الراغب ً
وصدقا يف الدفاع عن أرض اإلسراء واملعراج بالفعل ال مبجرد القول ،وأن
حقا
يق��دم روحه وه��ي أعز ما ميلك.
هؤالء الذين صدقوا يف العمل الش��ك أنهم صادقون يف القول ً
أيضا ،وهؤالء العظماء من أبناء ش��عبنا ،ليس��وا
ً
شجعانا فحسب ،لكنهم أهل وعي وكثري منهم أصحاب مؤهالت علمية عالية ،فهم أصحاب ثقافة وجتربة يف
احلياة ومعرفة مبتطلبات فلس��طني يف ظروف التآمر الكوني الذي يتقصدها ،ومل يرضهم أن تكون معرفتهم
نظري��ة كم��ا يفع��ل الكث�يرون ،ب��ل إن معرفته��م الصادق��ة تكاملت م��ع إميانهم الص��ادق فس��اروا يف درب اجلهاد
الصادق ،صدقوا اهلل فصدقهم اهلل وعده فتبوأوا املقام الرفيع عند املؤمنني ،ونسأل اهلل أن يبوئهم املنزلة الرفيعة
عنده.
إن أمج��ل ال��كالم وأنفع��ه وأقرب��ه إىل القل��وب ه��و ال��كالم الصادق ال��ذي انطلق من فم متح��دث صادق ،وهذا
م��ا ينطب��ق عل��ى وصاي��ا الش��هداء .لقد اعتاد الش��هيد أن يكتب وصيته يبني فيها أس��باب عزم��ه وتصميمه على
الس�ير يف طريق الش��هادة ،وحيض فيها من خلفه أن يس��لكوا الس��بيل الذي س��لك ،ويأمرهم بالتقوى وخبري اخللق
معان وما تتضمن من أفكار ومبا فيها من نور اهلداية من عظماء
والعمل ،لذا فهي وصايا مثينة ،مبا حتمل من ٍ
سلكوا سبيل اهلداية.
فوصايا الشهداء جديرة بأن َّ
تدون يف الكتب وأن تعمم على األجيال الناشئة ،لتعلمهم معنى احلياة ومعنى
التضحي��ة ومعن��ى املم��ات يف زمن ترك الناس فيه س��بيل العزة وصاروا أحرص الن��اس على حياة .فجمع وصايا
الش��هداء وطباعته��ا يف كت��اب يعم��م ويق��رأ ويس��تفاد منه ،عمل ص��احل موفق ومبادرة ِّ
خية كرمية يس��تحق
الثناء كل من ش��ارك فيها جبهد ،فالتحية جلامع وصايا الش��هداء ولدار الش��اطئ الناش��رة هلا ،والتحية لكل من
يقرأه��ا بوع��ي واهتم��ام وينتفع مبا فيها من صادق الق��ول الذي نطق به رجال صدقوا الفعل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
الشيخ األستاذ  /يوسف العارف
(القيادي يف حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني)
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يد املرس��لني ،وإمام املتقني ،وقائد اجملاهدين حممد صلى اهلل
عليه وسلم ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
الش��هداء ه��م أولئ��ك األبط��ال الذي��ن خط��وا اجمل��د بدمائه��م ،ورمسوا طري��ق العزة مل��ن خلفهم ،عش��قوا املوت
وتس��اموا عل��ى حي��اة ال��ذل الرخيص��ة ،وارتضوا أرواحه��م الغالية مث ًنا للنص��ر األغلى ،فهم صن��اع التاريخ ،وروح
احلاضر ،رحلوا عنا دون موعد ولكنهم يبقون يف ذاكرتنا ووجداننا ،وتبقى وصاياهم حاضرة وتزداد ً
توهجا
وس� ً
�طوعا مع كل صرخة حر يرفض التنازل عن فلس��طني والقدس ويأبى أن يس��اوم أو يهادن.
ً
حق��ا يق��ف القل��م عاج� ً�زا أمام مشوخ الش��هداء ،يقف ً
عاجزا أم��ام قدرتهم وقوتهم ،يق��ف ً
صامتا أمام صوتهم
املم��زوج بنغم��ات اإلمي��ان والوع��ي والثورة ،كيف ال وهم من أفقدوا الع��دو الصهيوني صوابه وعقله ،وانتزعوا
الس��كينة من قلوبه��م ومرغوا أنوفهم يف الرتاب؟!
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوبة]111 :

يد ِع ْن� َ�د اهلل ِس� ُّ�ت ِخ َصالُ :ي ْغ َف ُر َل� ُه ف أَ َّول َد ْف َع ٍةَ ،و َيرَى َم ْق َع َد ُه ِم� َ�ن ْ َ
ال َّن ِةَ ،و ُ َ
يا ُر
وق��ال رس��ول اهلل ﷺِ ( :ل َّلش� ِ�ه ِ
ِ ِ
ٍ
َْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
َ َْ
�اج ال َوقار ال َياق َ
َ
برَ ،و َي ْأ َم ُن ِم َن ْال َف َزع الك َ ِبَ ،و ُي َ
وتة ِم ْن َها خ ٌْي ِم َن ُّ
الد ْن َيا َو َما ِفي َها،
ِم� ْ�ن َع��ذ ِاب الق� ِْ
وض ُع َعلى َرأ ِس� ِه ت� ُ ِ
ِ
ً ُْ
الور ْال ِعنيَ ،و ُي ََّش��ف ُع ف َ ْس��ب ِع َ َ َ
َ ْ
ي َو َ ْس��ب ِع َ
ار ِب ِه)[ .جامع الرتمذي]
ني َز ْو َجة ِم َن ِ ِ
َو ُيز َّو ُج اث َن َت ْ ِ
ني ِم ْن أق ِ
ِ
"الش��هادة ه��ي املع��ادل املوضوع��ي للحي��اة ،والش��هداء ه��م عن��وان احلي��اة ألنه��م ال ميوت��ون ،ب��ل ينزرع��ون يف
األرض ،يورقون ويثمرون وختضر بهم حياتنا ،تصوروا تارخينا بال شهداء ،ال جتدون سوى العدم ،إذ ال تاريخ
بدونه��م ،ال أم��ة بدونه��م وال ع��زة وال كرام��ة ،دمه��م ش��ريان احلي��اة لش��جرة املقاوم��ة وش��جرة احلري��ة ،جيع��ل
لكلماتنا معنى ويدل على حيوية أمة ال متوت وال تركع ،وسيبقى هذا الدم ُيسفح حتى ينتصر على السيف،
س��يف بين "إس��رائيل" وحلفائهم وأتباعه��م وأدواتهم")1(.
وحت��ى ال ننس��ى ،وحت��ى تبق��ى ذاكرتن��ا التارخيي��ة حي��ة يقظ��ة ،كان البد م��ن توثيق وصاي��ا من رحلوا
دائما ً
فبق��وا ،ومات��وا فحي��وا ،وذهب��وا فعاش��وا ،فه��ي دع��وة ً
ودوما للس�ير على دربه��م ،واقتفاء خطاه��م ،وال عزاء
للوط��ن فيه��م ،فإمن��ا يكون الع��زاء يف املوتى ،والش��هداء ال ميوتون.
إن (وصاي��ا مس��افرة) وثيق��ة نودعه��ا التاري��خ لكوكب��ة مضيئ��ة م��ن ش��هداء (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي يف
ً
منوذجا يطلع عليه القارئ الكريم ،ليعلم إىل أي درجة إميانية وصل هؤالء ،وأي فقه وورع
فلسطني) ،لتكون
وانتماء وحس جهادي ووطين متتع به هؤالء الشهداء فهم األبطال الذين نتعلم من سريتهم الكثري ،ونستخلص
م��ن حياتهم الدروس والعرب.
( )1د .فتح��ي الش��قاقي" ،كلم��ة يف تأب�ين ش��هداء ح��زب اهلل" ،رحل��ة ال��دم ال��ذي ه��زم الس��يف ،األعم��ال الكامل��ة للدكت��ور فتحي الش��قاقي ،مركز يافا للدراس��ات
والنش��ر ،القاه��رة1997 ،م ،ج.1349 ،2
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وهذا الكتاب هو طبعة أوىل لتوثيق ( )271وصية ش��هيد من أبناء (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني)
م��ن حمافظ��ات الوط��ن يف الضف��ة الغربية وقطاع غزة ،ومن مجهورية مصر العربية ً
أيضا .وإننا إذ نوثق وصايا
الشهداء األبطال يف هذا الكتاب؛ فالبد أن نشري إىل بعض املالحظات املهمة وهي:
 .1إننا وثقنا يف هذا الكتاب وصايا لش��هداء من (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،مع أملنا أن ييس��ر
اهلل لنا أن نوثق وصايا لبقية ش��هداء فلس��طني إن ش��اء اهلل.
 .2ول��دت فك��رة ه��ذا الكت��اب منذ فرتة ليس��ت بالقص�يرة ،وخضعت هذه الفكرة المتح��ان صارم يف كيفية
احلصول على وصايا الش��هداء العطرة وبكل الوس��ائل املتاحة.
 .3إن الطري��ق ال��ذي قطع��ه ه��ذا الكت��اب م��ن جمرد فك��رة إىل عمل بني دفتني ،ما كان ل��ه أن يقطعه ،لوال
جهود عدد واسع من الزمالء واألصدقاء .خنص بالذكر منهم األخ العزيز (عبد اجمليد العيلة) رئيس املركز
الفلس��طيين للدراس��ات والتواص��ل احلض��اري ،ال��ذي راج��ع مس��ودة الكتاب ،وس��جل العديد من املالحظ��ات املهمة،
وأضاف إليه أفكا ًرا ومقرتحات مت األخذ بها .وكذلك البد من ذكر األخ العزيز الراحل (سليم محادة) عضو
املكت��ب السياس��ي ل��ـ (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) والذي ل��ه دور هام يف رؤية الكتاب النور .وال ننس��ى
األخ الش��يخ األس�ير احملرر (يوس��ف العارف) والذي تفضل مش��كو ًرا بكتابة تقديم الكتاب ،جزاهم اهلل كل اخلري.
 .4لق��د حرصن��ا عل��ى ختري��ج كام��ل اآلي��ات القرآني��ة واألحادي��ث النبوية الش��ريفة وال�تي وردت يف وصايا
الش��هداء األبطال.
 .5قمن��ا بإس��ناد البل��دات األصلي��ة للش��هداء إىل القض��اء ال��ذي تتب��ع إلي��ه البل��دات وذل��ك حس��ب التقس��يمات
اإلداري��ة لفلس��طني يف العه��د الربيطان��ي قب��ل النكب��ة الفلس��طينية ،وأما مكان الس��كن للش��هداء فت��م تصنيفه إىل
احملافظ��ات وه��ذا حس��ب تقس��يمات الس��لطة الفلس��طينية اإلداري��ة للضف��ة الغربية وقط��اع غزة.
 .6إن وصايا الشهيد كانت متنوعة فقد أخذت ً
أشكال متعددة (ورقية ،صوتية ،فيديو) ومت العمل على
تنضيدها مجيعها بشكل الكرتوني وتوثيقها يف هذا الكتاب ،ومل يتم األخذ بوصايا الشهداء الشفهية.
 .7من أهم نواقص هذا الكتاب أنه قام بتوثيق الوصايا للشهداء الذين أمكن احلصول عليها ،ولكن ما زالت
هن��اك وصاي��ا مفق��ودة لش��هداء حن��ن متأكدون من وجود وصايا هلم ،ولكن ألس��باب كث�يرة ومتعددة مل يتم
احلص��ول عليه��ا ،نأمل ممن بإمكانه احلصول عليها تزويدنا بها.
 .8لقد مت تقسيم الكتاب إىل الفصول التالية:
(أ) الفصل األول :الوصية  ...رؤية شرعية.
(ب) الفصل الثاني :وصايا الشهداء  ...دالئل وحقائق.
(ت) الفصل الثالث :وصايا الشهداء  ...كلمات من نور.
وأخ�يرًا الب��د م��ن التأكي��د أن��ه ل��وال املس�يرة اجلهادي��ة ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،وش��هدائها
األب��رار ،ول��وال التضحي��ات اليت قدموها يف س��بيل اإلس�لام وفلس��طني واجلهاد ملا كان هلذا الكت��اب أن يولد ً
أصل.

16

فالتحي��ة كل التحي��ة إىل الش��هداء األبط��ال الذي��ن صنع��وا تارخيه��م اجله��ادي املش� ِ�رف ،وتاري��خ حركتهم،
(حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) .ونس��أله س��بحانه وتعاىل أن يكتب لنا أجر الشهداء ،وأن حيشرنا معهم،
وأن يكرمنا بش��فاعتهم وش��فاعة حبيبنا املصطفى ﷺ ،وأن يتقبل منا ،وأن جيعل ذلك يف ميزان حس��ناتنا ،إنه
نع��م املوىل ونعم النصري.
األستاذ  /طارق أبو علي
(الباحث)
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ما من فرض فرضه اهلل سبحانه وتعاىل وال ُس ّن ٍة س ّنها ال ّنيب ﷺ ّ
ُ
الصالح والفالح واحلياة احلقيقية
إال وفيها
ٍ
ً
مصداق��ا لقول��ه تع��اىل :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ
وذل��ك

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]24 :

ّ
البخاري رمحه اهلل تعاىل :حيييكم أي :يصلحكم.
قال

ومن الس��نن اليت هجرها معظم الناس س� ّن ُة الوصية؛ هذه الس� ّنة اليت هلا من الفوائد ماهلا واليت ّ
حث عليها
ورغ��ب فيه��ا .ورغب��ة يف إحي��اء ه��ذه الس� ّنة املبارك��ة خصصن��ا يف ه��ذا الكت��اب ً
ال ّن�بي ﷺ ّ
فص�لا يع�رّف الوص ّية
وش��رائطها وحكمه��ا وحكمته��ا وأهدافها؛ مع اإلش��ارة إىل أن وصايا الش��هداء األبرار ق��د ُكتبت من منطلق رؤية
ش��رعية خالص��ة لوج��ه اهلل تعاىل وهي إحيا ًء لس��نة املصطفى ﷺ.

تعريف الوص ّية:

ميكن أن تعرف الوصية بأنهاّ :
كل ما يطلب تنفيذه من الورثة مبا يتناس��ب مع الش��روط الش��رعية س��وا ًء
كان ماد ًي��ا أو معنو ًي��ا؛ فه��ي متليك لألمور املادي��ة وتوجيه يف األمور املعنوية.

شرائطها:
يشرتط يف الوصية لكي تكون شرعية الشروط التالية:
 .1أن يكون املوصي ً
أهل للتمليك :فال يوصي اجملنون وال املعتوه ومن يف حكمهم.
 .2عدم استغراقه بالدينّ :
ألن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوص ّية.
 .3أن يكون املوصى له ح ًيا وقتها.
 .4أن يكون املوصى له غري وارث وال قاتل للم َو ِرث.
 .5أن يكون املوصى به ً
قابل للتمليك بعد موت املوصي.
ّ .6أال يزيد املوصى به عن ثلث ما ميلك كما سيأتي بيانه.

حكم الوص ّية:
اختلف العلماء يف حكم الوص ّية مع اتفاقهم على أنها س� ّنة من س��نن النيب ﷺ؛ فحملها البعض على اإلباحة
لكونها موكلة يف الشرع إلرادة املوصي وبعضهم قال :إنها تعرتيها األحكام اخلمسة:
 .1فق��د تك��ون واجب��ة عل��ى من كان يف ذمته ٌ
�رعي آلخر خيش��ى أن يضي��ع إن مل يوص به أو كان
حق ش� ٌ
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عن��ده وديع� ٌ�ة ليس عليها ش��هود أو كان علي��ه ٌ
حق من حقوق اهلل كاحلج والزكاة.
 .2وقد تكون مستحبة ّ
خاصة لألقارب واأليتام واملساكني.
 .3وقد تكون مكروهة إذا كانت ألهل الفسق لكيال ُيتقوى بها على معصية اهلل.
 .4وقد تكون حمرمة إذا أوصى حبرام أو كان فيها إضرار بالورثة.
 .5وقد تكون مباحة إذا خلت عن االعتبارات السابقة.

الوص ّية يف القرآن الكريم:
ذكرت الوص ّية يف القرآن الكريم يف ستة مواضع:
 .1ﱹ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﱸ
صدق اهلل العظيم[ .البقرة]180 :

 .2ﱹ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]240 :
 .3ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]11 :
 .4ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .النس��اء]12 :
 .5ﱹ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املائ��دة]106 :
 .6ﱹ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱸ صدق اهلل العظيم[ .يس]50 :

الوص ّية يف السنة:

ت ُّر َع َل ْي ِه َث َال ُث َل َيال َّ
(ما َح ُّق امرى ٍء ُم ْسِ��لم َ ُ
بد اهلل بن ُع َم َر أَ َّن َّ
ب ﷺ َق َالَ :
الن ِ َّ
إال َو ِع ْن َد ُه َو ِص َّي ُت ُه).
َ .1عن َع ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
صيت[ .النسائي ،كتاب الوصايا،
َق َال َع ْب ُد اهلل ْب ُن عمرَ :ما مرَّت عل َّي منذ ِ
سعت َر ُسول اهلل ﷺ قال ذ ِلك إال و ِعن ِدي و ِ ِ
باب الكراه ّية يف تأخري الوصية]

 .2ق��ال اب��ن حج��ر يف الفت��ح :امل��دة أي األي��ام الثالث��ة للتقريب ال للتحدي��د ،واملعنى ال ميضي علي��ه زمان وإن
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كان ً
قليل ّ
ّ
وكأن الثالثة غاية للتأخري ،ولذلك قال
إال ووص ّيته مكتوبة ،وفيه إشارة إىل اغتفار الزمن اليسري،
ابن عمر( :مل أبت ليلة منذ مسعت رسول اهلل ﷺ يقول ذلك ّ
ُ
إال ووص ّييت عندي)[ .فتح الباري ،كتاب الوصايا].
وقد روى ابن أبي الدنيا يف «كتاب املوت»( :احملروم من حرم وص ّيته)[ .فتح الباري ،كتاب الوصايا]

الوصية تكون للمال:

حقا فيما ّ
عن الزهري أنه قال :جعل اهلل الوصية ً
قل أو كثر ،نعم قال أبو الفرج السرخسي :إن كان املال
ً
قليل والعيال كثريًا استحب له توفرته عليهم[ .فتح الباري ،كتاب الوصايا]

الوصية قد تكون لغري املال:
وقد تكون الوصية بغري املال كأن ّ
يعي من ينظر يف مصاحل ولده أو يعهد إليهم مبا يفعلونه من بعده من
مصاحل دينهم ودنياهم ،وهذا ال يدفع أحد ندبيته[ .فتح الباري ،كتاب الوصايا]

الوصية تكون يف الثلث أو ما دونه:

فإنه يوصي بالثلث وما دون وال تنفذ وصية من وصى فوق الثلث ّ
وإذا أراد امرؤ أن يوصي ّ
إال مبقدار الثلث
ملا ورد عن س��عد بن أبي وقاص قال( :جاءنا رس��ول اهلل ﷺ َيعودني من َو َجع اش� َّ
�تد بي َ
زمن َح َّجة ال َوداع فقلت:
رثين إال ٌ
َبلغ بي من الوجع ما ترَى وأنا ذو مال ،وال َي ُ
َّ
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال :ال .قلت :فالشطر؟ قال:
ابنة لي
َ
ال .قلت :الثلث؟ قال :الثلث كثريَ ،
ورثتك أغنيا َء خ ٌري من أن تذ َرهم عالة َّ
إنك ْأن َ
ّ
يتكف َ
[البخاري،
فون الناس).
تد َع
كتاب الدعوات ،باب الدعاء برفع الوباء والوجع]

وص ّية رسول اهلل ﷺ:

ِّف َق َالَ :س�َ�أ ْل ُت َع ْب َد اهلل ْب َن
وق��د أوص��ى الن�بي ﷺ أمت��ه م��ن بع��ده بكتاب اهلل عز وجل فع��ن َط ْل َحة ْبن ُم َص��ر ٍ
الن ُّ َ
ُ
َ
َ َ َ َ َ ُْ َ َ ُ
َ َْ َ
َ َّ
ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َّ
اس ْال َو ِص َّي ُة أ ْو أ ِمرُوا
ب ﷺ أ ْو َصى؟ فقال :ل فقل ُت :ك ْيف ك ِت َب َعلى الن ِ
أ ِب ْي أوفى َرَ ِضَ َي َاهلل عنه َما هل كان ِ
اب اهلل)[ .فتح الباري ،كتاب الوصايا]
ِبال َو ِص َّي� ِة قال( :أ ْو َصى ِب ِك َت ِ
كما وصاهم بالصالة والتقوى فعن َع ِل ٍّي َ
قال:
َ َ
َ
يما َم َل َك ْت أَ ْ َ
الص َال َة َّ
ول اهلل ﷺَّ :
الص َال َةَّ ،ات ُقوا اهلل ِف َ
ي ُان ُك ْم)[ .أبو داود ،باب يف حق اململوك]
(ك َان ِآخ ُر كال ِم َر ُس ِ

أهداف كتابة الوص ّية:
لكل س� ّنة من س��نن النيب ﷺ ٌ
أهداف تتحقق بتطبيقها؛ وقد تكون هذه األهداف خف ّية على البعض جل ّية
للبعض اآلخر ,أوقد تكون خف ّية يف عصر جل ّية يف عصر وهكذا.
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ومن أهم أهداف كتابة الوص ّية:

(ك َان َر ُس ُ
فإن املرء حيرم اخلري العظيم لدين يف ذمته فعن َجابرَ ،
قالَ :
 .1إبراء ذمة املرء عند لقاء ربهّ :
ول
ٍِ
فقالَ :أع َل ْي ِه َد ْي ٌن؟ ُ
ب ِّي ٍت َ
اهلل ﷺ َال ُي َص ِّلي َع َلى َر ُج ٍل َم َ
ات َو َع َل ْي ِه َد ْي ٌنَ ،فُأ ِت َي ِ َ
قالواَ :ن َع ْم ِدي َنا َر ِان ،قالَ :ص ُّلوا َع َلى
ُ
َ
َ
َّ
َ
َص ِ ُ َ َ َ َ َ َ ْ
�ار ُّيُ :ه َما َعل َّي َيا َر ُس��ول اهللَ ،ف َ
صلى َعل ْي ِه َر ُس��ول اهلل ﷺ)[ .أب��و داود ،كتاب البيوع،
اح ِبك��م ،فق��ال أ ُب��و قت��ا َدة األن َص� ِ
باب يف التشديد يف الدين]

يد ُك ُّل َذ ْن��ب َّ
الل ب��ن َع ْم��رو ب��ن ال َع��اص ،أَ َّن َر ُس� َ
ّ
إال َّ
َ
الد ْي َن)[ .مس��لم ،كتاب
الل َق َالُ ( :ي ْغ َف ُر ِل َّلش� ِ�ه ِ
�ول ّ ِ
ٍ
ِ
وع��ن َع ْب� ِ�د ِ ِ ِ ِ

اإلم��ارة ،ب��اب م��ن قتل يف س��بيل اهلل كف��رت خطاي��اه إال الدين]

وتر َ
وتر َ
َك ِع ً
وعن َس ْعد بن ْ
يال ،قال :فأر ْد ُت أن أُ ْن ِف َقها َ
َك َث َ
الث ِم َئ ِة ِد ْر َهمَ ،
مات َ
األط َول َّأن أخا ُه َ
على ِعيا ِله،
ِ
ٍ
(إن َأخ� َ
�ول اهلل َّأد ْي ُت عن ُه َّ
رس� َ
�وس ب َد ْي ِن��هَ ،ف ْاقض َعن� ُه َ
فق� َ
إال ِدينا َر ْي��ن َّاد َع ْت ُهما ٌ
�ال َّ
الن ِبـ� َّ�يَّ :
ْ
َ
ٌ
ُ
امرأة
يا
:
فقال
�
ب
م
�اك
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ٌ
ٌ
فأع ِطها َّ
بـينة .قالْ :
َو َل ْي َس لا ِّ
م َّقة) [ .أمحد ،بقية حديث سعد بن األطول]
فإنها ُ ِ
 .2قط��ع التن��ازع ب�ين ورث��ة املتوف��ى :فعندما ُيقيد املرء وصيت��ه فإنها تصبح مس� ً
�تندا وب ّينة واضحة ملن مل
يس��مع أو يش��هد الوصية وبذلك ينقطع التنازع بني الورثة.
 .3استمرار اخلري بعد وفاته :فعن أبي هريرة قال :قال رسول اهلل ﷺّ :
(إن اهلل تصدق عليكم ُبثلث أموالكم
ً
زيادة يف أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتم) [ .رواه ابن ماجة]
 .4االس��تعداد للم��وت :فم��ن يكت��ب وص ّيت��ه يدخل يف حال املراقبة إىل اهلل فه��و يعيش حالة املوت الذي يأتي
بغت��ة فينعك��س ذل��ك عل��ى نفس��ه باخلري ,ومن هنا فإن ّ
أهم فوائد الوصية أن يش��عر امل��رء بقرب املوت وينعكس
ذلك على صالح عمله وس�لامة قلبه.
 .5إحي��اء س� ّنة الن� ّ
بي ﷺ :يف ه��ذا اجمل��ال وه��و بذل��ك يدخل يف زم��رة من أكرمه��م اهلل تعاىل بإحياء س��نة
الن�بي ﷺ عند نس��يانها.

بعض وصايا الصاحلني:
 .1وص ّية إبراهيم عليه الصالة والسالم:
ّ
وص��ى إبراهي� ُ�م ويعق��وب عليهم��ا الس�لام أوال َدهم��ا باحلرص على اإلس�لام وعبادة اهلل س��بحانه وتعاىل .قال
تع��اىل :ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ.
صدق اهلل العظيم[ .البقرة]132 :

 .2وص ّية علي بن أبي طالب لبنيه عند وفاته:
مجع علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه بنيه عند وفاته وقال هلم( :با َب ّ
ين ما ٌّ
شر بعده اجل ّنة بشرّ ،وال خ ٌري
كل نعي��م دون اجلن��ة حق�ير ّ
بع��ده الن��ار خب�ير؛ ّ
وكل ب�لاء دون الن��ار فبم��ا في��ه ،ي��ا بين من أبصر عيب نفس��ه
ّ
ُ
اش��تغل عن عيب غريه ومن رضي مبا قس��م اهلل له مل حيزن على ما فاته ،ومن س��ل س��يف البغي قتل به ،ومن
حفر ألخيه بئرًا وقع فيها ،ومن هتك حجاب أخيه هتك عورات بنيه ،ومن نسي خطيئته استعظم خطيئة
زل ،ومن تكرب على الناس ّ
ضل ومن استغنى بعقله ّ
غريه ،ومن أُعجب برأيه ّ
ذل؛ ومن خالط األنذال ُ
احتقر ومن
24

دخل مداخل السوء ُاتهم ,ومن جالس العلماء ُوقر ،ومن مزح ُ
استخف به ،ومن أكثر من شيء ُعرف به ،ومن
قل ورعه ،من ّ
قل حي��اؤه ّ
كث��ر كالم��ه كث��ر خط��ؤه وقل حياؤه ،ومن ّ
قل ورعه مات قلبه ،ومن مات قلبه
األدب مي��زان الرج��ال ،وحس��ن اخللق خري قري��ن ،يا َب ّ
دخ��ل الن��ار ،ي��ا َب� ّ
ني ُ
ين العافية عش��رة أجزاء تس��عه منها يف
الصمت إال عن ذكر اهلل وواحدة يف ترك جمالس الس��فهاء ،يا َب ّ
ين ال ش��رف أعلى من اإلس�لام ،وال كرم أعز من
التقوى ،وال شفيع أجنح من التوبة ،وال لباس أمجل من العافية ،يا بين احلرص مفتاح التعب ومطية النصب).
 .3وص ّية عمرو بن العاص:
مج��ع عم��رو ب��ن الع��اص رضي اهلل عن��ه أوالده عندما حضرته الوفاة وق��ال هلمَ :
(فِإ َذا أَ َنا ُم� ُّ�ت َف َال َت ْص َح ْب ِن
يموا َح ْو َل َق ْبي َق ْد َر َما ُت ْن َح ُر َج ُزو ٌر َو ُي ْق َُس��م َ ْ
َنا ِئ َح ٌة َو َال َنا ٌر َفِإ َذا َد َف ْن ُت ُمو ِني َف ُش� ُّ�نوا َع َل َّي َُّ
الت َاب َّش��ناَّ .
ُثم أَ ِق ُ
ل ُم َها
ِ
َّ َ َ ْ
ُ َ ُ َُ
َ
اج ُع ِب ِه ُر ُس��ل َر ِّبي)[ .مس��لم ،كتاب اإلميان ،باب كون اإلس�لام يهدم ما قبله]
َحتى أ ْس��تأ ِن َس ِبك ْمَ ،وأ ْنظ َر َماذا أ َر ِ
 .4وص ّية اإلمام أمحد:
ني إنو اخلري ّ
ق��ال عب��د اهلل ب��ن اإلم��ام أمح��د ألبي��ه ً
فإنك ال ت��زال خبري ما نويت
يوما أوص�ني يا أبت قال( :يا ُب� ّ ِ
اخلري).
 .5وصية شيخ اإلسالم:
قال ش��يخ اإلس�لام (أما الوص ّية) فما أعلم وص ّية أنفع من وص ّية اهلل ورس��وله ملن عقلها واتبعها؛ قال تعاىل:
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱸ .ص��دق اهلل العظيم[ .النس��اء]131 :
إضاءة:

ّإن من ّ
أهم أبواب ب ّر املرء بوالديه أن يقوم أحد األوالد عند رأس امليت وقبل الصالة عليه وينادي يف الناس
فعلي دينه فإنها أفضل هد ّية يهديها لوالده.
من كان له دين على املتوفى ّ
ّ
وإن أفض��ل الوف��اء لألصدق��اء أن ّ
يتحم��ل أحده��م جز ًءا من دينه وهو بذلك يؤس��س للق��اء ملؤه األخوة يوم
القيام��ة ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الزخ��رف]67 :
تعقيب:

وعل��ى ه��دي س��نة احلبي��ب حمم��د ﷺ وس��نة الصاحل�ين م��ن بع��ده ج��اءت وصاي��ا الش��هداء رمحه��م اهلل ،ومل
تقتص��ر وصاياه��م عل��ى ذك��ر مرياثه��م وماهلم وختصيص��ه بعد استش��هادهم؛ بل تركزت معظ��م وصاياهم
على دعوة أهليهم وحمبيهم على التمسك بهدي اإلسالم وتربية األبناء الرتبية الصاحلة ومواصلة درب اجلهاد
واملقاوم��ة .وق��د أفردن��ا يف الفص��ل الثان��ي جان ًبا عن القواس��م املش�تركة يف حمت��وى وصايا الش��هداء األبطال.
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للش��هداء يف فلس��طني حكايات تتجاوز بكثري روعة االستش��هاد ،فهم شباب ثكلتهم األمهات ،وترملت بعدهم
الزوج��ات ،وع��رف األبن��اء طع��م اليت��م القاس��ي ،ولكن العقي��دة مل تثكلهم ،واألرض الس��ليبة مل ترتم��ل بفقدهم،
والوط��ن املغتص��ب م��ا زال حييا على حلم وأمل النصر والتحرير اللذين غرس��وهما يف أرض خصبة.
وحي��ث إنن��ا نس��تهدف باألس��اس م��ن خ�لال (وصاي��ا مس��افرة) التوثي��ق لوصاي��ا ( )271ش��هيد م��ن أبن��اء
(حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) دون التطرق للس�يرة العطرة للش��هداء ،إال أننا يف هذا الفصل س��نتحدث
ع��ن دالالت وحقائ��ق تتمح��ور ح��ول قراءة س��ريعة لوصايا الش��هداء املوثقة يف هذا الكتاب ،وه��ي تتضمن التالي:
( )1إحصائيات وأرقام حول وصايا الشهداء.
( )2القواسم املشرتكة يف حمتوى وصايا الشهداء.

ً
أول :إحصائيات وأرقام حول وصايا الشهداء:
[ ]1التوزيع اجلغرايف احلالي والبلدة األصلية:
لق��د س��جلت وصاي��ا الش��هداء وال�تي مت توثيقه��ا يف الكت��اب تغطيته��ا ملعظ��م حمافظ��ات فلس��طني احملتل��ة،
وباإلضافة إىل وصايا من مجهورية مصر العربية ،وقد محلت حمافظة غزة الئحة الشرف األوىل يف عدد وصايا
الش��هداء الحتوائها على ( )54وصية ش��هيد ،بينما محلت حمافظة جنني الئحة الش��رف الثانية الحتوائها على
( )46وصي��ة ش��هيد .واجل��دول التال��ي يوض��ح التوزي��ع اجلغرايف لوصايا الش��هداء الواردة يف الكتاب مرتبة حس��ب
ع��دد الوصاي��ا ومصنفة حس��ب البلدة األصلية:
م.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

احملافظة
غزة
جنني
مشال غزة
الوسطى
خانيونس
طولكرم
رفح
اخلليل
نابلس
بيت حلم
مجهورية مصر العربية
القدس
طوباس
اجملموع الكلي

الجئون

غري الجئني

عدد الوصايا

28
20
22

26
26
18

54
46
40

31

2

33

16
6
22
2
1
1
0
0
0
149

11
19
0
7
5
4
2
1
1
122

27
25
22
9
6
5
2
1
1
271
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كم��ا يالح��ظ يف اجل��دول أع�لاه :أن هنال��ك ( )149ش� ً
�هيدا ه��م الجئ��ون وق��د هاجرت عائالته��م من قرى
وم��دن فلس��طني احملتل��ة وذل��ك يف ع��ام النكب��ة األوىل 1948م وه��م موزع��ون عل��ى ( )9أقضي��ة حس��ب تقس��يم
االنت��داب الربيطان��ي عل��ى فلس��طني حينئ��ذ ،بينما هنالك ( )120ش��هيد هم غري الجئني ولكنهم عاش��وا مرارة
االحت�لال والع��دوان الصهيون��ي ،وهناك ً
أيضا ( )2من الش��هداء هم من أرض (مص��ر) الكنانة كانوا قد اخرتقوا
احل��دود الفلس��طينية املصري��ة مطل��ع انتفاضة األقصى املبارك��ة يف العام 2000م والتحق��وا بصفوف (حركة
اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) وجناحها العس��كري (س��رايا القدس).

[ ]2التوزيع اجلغرايف واحلالة االجتماعية:
م.
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26

احملافظة
غزة
جنني
مشال غزة
الوسطى
خانيونس
طولكرم
رفح
اخلليل
نابلس
بيت حلم
مجهورية مصر العربية
القدس
طوباس
اجملموع الكلي

أعزب

متزوج

عدد الوصايا

43
43
29
28
23
18
18
8
5
2
2
1
1
221

11
3
11
5
4
7
4
1
1
3
0
0
0
50

54
46
40
33
27
25
22
9
6
5
2
1
1
271

بالنظ��ر إىل احلال��ة االجتماعي��ة للش��هداء يف اجل��دول أعاله ،نالح��ظ أن هنالك ( )221ش� ً
�هيدا أعزب ،و()50
ً
متزوجا .وكما أن هنالك (ً )41
ً
شهيدا
شهيدا من الشهداء املتزوجني لديهم أبناء ،ولقد تصدر الشهيد اجملاهد
(بش�ير عبد الكريم الدبش) من حمافظة غزة القائمة األوىل يف الش��هداء املتزوجني من حيث عدد األبناء ،فقد
استش��هد وكان لديه ( )9من األبناء ،بينما الش��هيد اجملاهد (داوود علي س��عد) من حمافظة بيت حلم حصل
عل��ى القائم��ة الثانية فقد استش��هد وكان لديه ( )8من األبناء.

[ ]3سنوات العمر:
ترتاوح أعمار الش��هداء عند استش��هادهم من (ً )16
عاما إىل (ً )46
عاما ،ويعترب الش��هيد (حممد عبد املطلب
العجوري) من حمافظة مشال غزة هو أصغر الشهداء س ًنا ويبلغ عمره عند استشهاد (ً )16
عاما و( )4شهور ،بينما
الشهيد (داوود علي سعد) من حمافظة بيت حلم هو أكرب الشهداء س ًنا ويبلغ عمره عند استشهاده (ً )46
عاما.
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[ ]4اجلنس:
مل تقتصر وصايا الش��هداء على جنس دون آخر ،فقد ُس��جل أن هنالك ( )3وصايا لش��هيدات ،و( )268من
الشهداء الذكور .مع اإلشارة إىل أن وصايا الشهيدات الثالث هي من أصل أربع استشهاديات من (حركة اجلهاد
اإلسالمي يف فلسطني) ،ولكن مل نتمكن من احلصول على وصية االستشهادية الرابعة (هبة عازم دراغمة) من
حمافظة طوباس وذلك بسبب فقدانها عند قيام قوات االحتالل الصهيوني بهدم منزل العائلة ً
سابقا.

[ ]5تاريخ الشهادة:
تراوحت تواريخ استش��هاد الش��هداء من العام 1992م إىل العام  ،2012ولقد كانت وصية الش��هيد (عصام
موس��ى براهمة) من حمافظة جنني  -القائد العس��كري للجهاد اإلس�لامي يف جنني هي أول الوصايا من الش��هداء
حس��ب تواري��خ االستش��هاد ،بينم��ا وصية الش��هيد (أمحد عب��د الفتاح حجاج) من حمافظة غ��زة هي آخر وصية
مت احلص��ول عليه��ا وذل��ك حس��ب تاري��خ االستش��هاد .ولقد س��جل الع��ام 2002م الع��ام األكثر ترتي ًب��ا من حيث
عدد وصايا الش��هداء بإمجالي ( )48وصية ش��هيد استش��هدوا يف هذا العام .وهنالك ( )4من الش��هداء تصادف أن
اليوم والش��هر من تاريخ استش��هادهم هما يوم وش��هر ميالدهم والش��هداء هم( :دياب حممد احملتس��ب "حمافظة
اخللي��ل" ،نض��ال حمم��د س��ويطات "حمافظ��ة جن�ين" ،م��راد حمم��د أب��و عس��ل "حمافظ��ة طولك��رم" ،ياس��ر نصر
عصفور "حمافظ��ة خانيونس").

[ ]6ظروف االستشهاد:
لقد تنوعت ظروف استش��هاد الش��هداء ،حيث أن ( )120ش� ً
�هيدا استش��هدوا يف عمليات استش��هادية ،و()66
ش� ً
�هيدا استش��هدوا يف اش��تباكات مس��لحة م��ع الع��دو الصهيون��ي ،و( )65ش� ً
�هيدا استش��هدوا يف مهم��ات خاص��ة
ً
ً
مث��ل إط�لاق صواري��خ ،عملي��ات رص��د ،زرع عبوات ،تصنيع ...اخل ،و( )29ش��هيدا استش��هدوا اغتي��ال على أيدي
ق��وات االحت�لال الصهيوني ،و( )3ش��هداء استش��هدوا يف مواجهات ميدانية باحلج��ارة والقنابل احلارقة مع العدو
الصهيون��ي ،و( )7ش��هداء استش��هدوا يف ظ��روف جهادية متفرقة.

ثان ًيا :القواسم املشرتكة يف حمتوى وصايا الشهداء:
[ ]1االستشهاد باآليات القرآنية:
يعت�بر الق��رآن الكري��م ه��و احمل��رك األساس��ي للش��هداء والداف��ع الق��وي يف رغبته��م يف القت��ال واملقاوم��ة وني��ل
الش��هادة ،وقد اش��تملت وصايا الش��هداء على الكثري من اآليات القرآنية اليت حتث على اجلهاد والش��هادة ،وقد بلغ
ع��دد اآلي��ات القرآني��ة وال�تي اش��تملت عليها وصايا الش��هداء مبا ال يقل عن ( )120آية كرمية من ( )35س��ورة
خمتلف��ة يف الق��رآن الكري��م ،وق��د حرص الكثري من الش��هداء على البدء بوصيته بآي��ة قرآنية يف داللة على مكانة
ومنزل��ة الق��رآن الكريم يف قلوب العاش��قني للجهاد والش��هادة.

31

[ ]2االستشهاد باألحاديث النبوية الشريفة:
لق��د ذك��ر الش��هداء يف مفاص��ل متع��ددة م��ن وصاياه��م الطاه��رة الكث�ير م��ن األحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة،
وق��د بل��غ ع��دد األحادي��ث ال��واردة يف ثناي��ا وصاي��ا الش��هداء أكثر م��ن (ً )60
حديثا نبو ًيا ش� ً
�ريفا ،ولق��د تنوعت
مقاص��د ذك��ر األحادي��ث النبوي��ة الش��ريفة يف وصاي��ا الش��هداء م��ن فضائ��ل الش��هادة واجله��اد ،املعام�لات ،الصرب،
الدني��ا ،اآلخ��رة .... ،اخل.

[ ]3االستشهاد مبقوالت لألئمة والعلماء والرموز والشهداء:
مل ينس الشهداء يف وصاياهم ذكر الكثري من املقوالت والكلمات الصادقة ألئمة وعلماء ورموز وشهداء من
التاريخ اإلسالمي أمثال اخلليفة أبو بكر الصديق ،اإلمام علي بن أبي طالب ،احلسني بن علي ،شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،ابن القيم ،الشهيد فتحي الشقاقي ،الشيخ أمحد ياسني وآخرين .ويف هذا داللة واضحة على تأثر الشهداء
مبن سبقوهم من األخيار واألطهار عرب التاريخ.

[ ]4االعتزاز برموز العمل اإلسالمي:
احت��ل رم��وز العم��ل اإلس�لامي يف فلس��طني والع��امل اإلس�لامي والعرب��ي أمث��ال الش��هيد الدكت��ور فتح��ي
الش��قاقي ،الش��هيد الش��يخ أمحد ياس�ين ،الشهيد الشيخ أسامة بن الدن ،الش��يخ حسن نصر اهلل ،الدكتور رمضان
ش� َّ�لح وآخرين مكانة مميزة يف وصايا الش��هداء األبرار يف إش��ارة واضحة العتزاز وافتخار الش��هداء األبطال برموز
العمل اإلس�لامي.

[ ]5وداع األهل:
لق��د ح��رص الش��هداء عل��ى وداع األه��ل (األم ،األب ،اإلخ��وة ،األخ��وات ،األبن��اء ،األق��ارب ... ،اخل) ،ودعوته��م
لألهل بعدم البكاء والصرب على الفراق والدعاء هلم بالقبول عند اهلل ،وأن يكون يوم استشهادهم هو يوم عرس
ولي��س ع��زاء ،وأخريًا الطلب من اجلميع املس��احمة.

[ ]6وداع األصدقاء ورفاق الدرب:
كما حرص الشهداء على وداع األهل كان لألصدقاء ورفاق الدرب من اجملاهدين ً
أيضا نصيب من وصايا
الش��هداء ،فق��د كان��ت هنال��ك دع��وات لألصدق��اء بعدم احل��زن على الف��راق ،ومواصلة مس�يرة اجله��اد واملقاومة،
واحلفاظ على نهج ودرب الش��هداء وعدم االلتفات إىل مغريات الدنيا أو دعوات املستس��لمني.

[ ]7مواصلة درب املقاومة:
لقد كانت الثقة الكاملة بالنصر على العدو الصهيوني هي الس��مة البارزة يف وصايا الش��هداء ،وهلذا كانت
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وصاي��ا الش��هداء تدع��و اجلمي��ع إىل مواصل��ة طري��ق املقاوم��ة وس��لوك درب اجله��اد يف مقارع��ة الع��دو الصهيون��ي،
وغال ًب��ا م��ا كان��ت ختتت��م وصاي��ا الش��هداء بعب��ارة (إن��ه جله��اد جه��اد ..نصر أو استش��هاد) ،وه��ي العب��ارة املأثورة
عن الش��هيد الش��يخ عز الدين القس��ام واليت قاهلا لرفاقه أثناء االش��تباك املس��لح مع القوات الربيطانية يف فلسطني
بتاري��خ 1935/11/20م عندم��ا دع��اه الربيطانيون إىل إلقاء الس�لاح واالستس�لام.

[ ]8وحدة الصف الفلسطيين:
م��ن منطل��ق املعرف��ة الكامل��ة بواق��ع الص��راع الذي ختوضه ح��ركات املقاومة م��ع الع��دو الصهيوني كانت
دعوة الش��هداء يف وصاياهم إىل وحدة الصف الفلس��طيين بش��كل عام ،ووحدة أبناء حركيت (اجلهاد اإلس�لامي)
و(محاس) بشكل خاص يف وجه املؤامرات والفنت ،ومواجهة العدو الصهيوني وكذلك تقديم مصلحة اإلسالم
واملس��لمني والقضية الفلس��طينية على املصاحل احلزبية الضيقة.

[ ]9نصرة القدس واملسجد األقصى وحتريرهما:
لق��د احتل��ت مدين��ة الق��دس احملتل��ة واملس��جد األقص��ى مكان��ة ب��ارزة يف وصايا الش��هداء ،ولقد ح��رص الكثري
من الشهداء على ذكر مكانة القدس واملسجد األقصى يف نفوسهم ،بل أن هناك ً
حافزا قو ًيا لدى الشهداء يف أن
قيامهم باألعمال اجلهادية البطولية ضد االحتالل الصهيوني هو من باب النصرة والدفاع عن القدس واملسجد
األقصى .ولقد حرص الشهداء يف وصاياهم على الدعوة لنصرة القدس واملسجد األقصى والدفاع عنهما والعمل
على حتريرهما.

[ ]10قراءة القرآن واحملافظة على الصلوات:
الق��رآن الكري��م ه��و منه��اج وش��ريعة حي��اة ،وه��ذا م��ا تناولت��ه وصاي��ا الش��هداء م��ن ض��رورة االلت��زام باملنه��ج
القرآن��ي والتق��رب إىل اهلل بالطاع��ات ،ولق��د كان الرتكي��ز يف وصايا الش��هداء على احل��رص على الصالة وخاصة
صالت��ي الفج��ر والعش��اء وباإلضاف��ة إىل الصي��ام والقي��ام والدعاء بالنصر عل��ى األعداء.

[ ]11حترير األسرى من أيدي األعداء:
لقد عاش الكثري من الش��هداء حمنة األس��ر يف الس��جون الصهيونية ،وهلذا فقد احتلت قضية حترير األس��رى
موض��ع ح��زن وأمل يف وصاي��ا الش��هداء وكان��ت حم��ل دع��وة وإمج��اع لتحري��ر األس��رى وب��كل الوس��ائل والط��رق
وحتدي� ً�دا األس��رى القدام��ى منهم واألخوات األس�يرات يف س��جون االحت�لال الصهيوني.

[ ]12الدعوة لنصرة فلسطني:
فلس��طني ه��ي القضي��ة املركزي��ة للحركة اإلس�لامية ،وحتت مضمون هذا الش��عار اجله��ادي جاءت دعوة
الش��هداء يف وصاياه��م إىل الش��عوب العربي��ة واإلس�لامية لنص��رة القضية الفلس��طينية والوقوف جبان��ب املقاومة
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الفلسطينية وكسر حاجز اخلوف من حكامهم .ويعترب الشهيدان (سيد عبود حسنني) و(عبد الفتاح عثمان
ع��دوي) م��ن أرض مص��ر الكنان��ة م��ن أوائ��ل األبط��ال الذي��ن لب��وا الدع��وة لنصرة فلس��طني وانضم��وا يف صفوف
(حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) واستش��هدوا على أرض قطاع غزة.

[ ]13سداد الدين:
لقد حرص الش��هداء على ذكر الديون الش��خصية هلم يف وصاياهم ،والعمل على تس��ديدها يف أقرب وقت
ممكن وذلك يف إش��ارة واضحة إىل إميانهم الراس��خ أن القبول عند اهلل مرتبط بس��داد هذه الديون؛ ألنها حقوق
ش��خصية ال تسقط عن الشهيد يوم القيامة.

[ ]14توعد العدو الصهيوني بالويالت:
ال ت��كاد ختل��و وصاي��ا الش��هداء من توعد الع��دو الصهيوني بالويالت والقتل وذلك ك��رد على جرائمه حبق
األطف��ال والش��يوخ والنس��اء م��ن أبن��اء ش��عبنا الفلس��طيين ،وق��د محل��ت وصاي��ا الش��هداء رس��االت متع��ددة للع��دو
الصهيوني بأنه ال أمن وال أمان للعدو الصهيوني إال بالرحيل عن أرضنا ومقدس��اتنا ،وأن فلس��طني هي ملك لنا
وأن وع��د اهلل بالنص��ر ٍآت ال حمالة.

[ ]15حتري السنة يف العزاء وبناء القرب:
أوص��ى الكث�ير م��ن الش��هداء باتب��اع الس��نة املطهرة يف العزاء وبن��اء قبورهم ومنه��ا :عدم البكاء ،النياحة ،ش��ق
اجلي��وب ،وأن يك��ون الق�بر مس��تو ًيا وال يرتف��ع ع��ن األرض وال يبن��ى باحلجر.

[ ]16وحدة القلوب لدى الشهداء:
فش��هداء غزة يذكرون ش��هداء الضفة يف وصاياهم للس�ير على هداهم ،وش��هداء الضفة يذكرون بطوالت
شهداء غزة ويدعون للسري على خطاهم .ويف هذا دالالت واضحة أن وحدة القلوب أكرب من اجلميع.

[ ]17اعتبار الشهادة ً
عرسا:
تكرر يف وصايا الش��هداء وصف ش��هادتهم بعرس الش��هادة والزفة للعريس ،فطلبوا من أمهاتهم وأخواتهم أن
يزغردن ويوزعون احللوى يف اس��تقبال استش��هادهم وأال َّ
َّ
جيزعن.
حيزن وأال

[ ]18العمليات املشرتكة:
لق��د استش��هد الكث�ير م��ن الش��هداء يف عملي��ات جهادي��ة مش�تركة م��ع فصائ��ل فلس��طينية ،ويف ه��ذا دالل��ة
واضحة على صدق نوايا الشهداء فهم مل يفرقوا بني شهيد وشهيد ،ومل يفاضلوا بني الفصائل؛ ألن هدفهم هو
رض��ى اهلل رب العامل�ين والش��هادة يف س��بيل نصرة احلق.
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[ ]19بيان اهلدف من العمليات اجلهادية:
لكل إنس��ان هدف يس��عى للوصول إليه ،ولكل عمل هدف يصبو اإلنس��ان إىل حتقيقه ،وقد حرص الش��هداء
على بيان أهدافهم يف وصاياهم وهي رضى اهلل عز وجل ونيل جنته ،وحددوا األهداف اليت تقف وراء عملياتهم
انتقاما للشهداء ً
تارة بنصرة األقصى وأخرى ً
وثالثا كي يدفع اليهود مثن جرائمهم ....اخل.

[ ]20عدم احلقد على األجهزة األمنية للسلطة الفلسطينية:
دع��ا الش��هداء يف وصاياه��م إىل ع��دم احلق��د عل��ى م��ن آذاه��م من األجه��زة األمنية للس��لطة الفلس��طينية ،بل
دع��وا هل��م باهلداي��ة وأن يلتحق��وا بصف��وف اجملاهدي��ن والرج��وع إىل أحض��ان أمته��م وش��عبهم وع��دم مالحق��ة
اجملاهدي��ن واملطاردي��ن م��ن أبناء ش��عبهم.

[ ]21التأكيد على الرغبة يف الشهادة:
ح��رص الش��هداء يف وصاياه��م عل��ى التأكي��د عل��ى الرغبة يف الش��هادة ،وأنهم قد اختاروه��ا مبحض إرادتهم
دون إجب��ار أو ضغ��ط أو إك��راه وع��ن يق�ين وقناعة ثابت��ة بأنها الطريق إىل رض��وان اهلل وإىل اجلنان.
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يف ه��ذا الفص��ل سنس��مح لعقولن��ا وقلوبنا الدخول إىل عامل آخر زاخ��ر بالدين واخللق والصدق والتقوى ،إىل
كلم��ات تنب��ض باحلي��اة واألمل والعطاء والتضحي��ة ..هي واهلل؛ كلمات من نور.
ولقد ارتأينا يف هذا الفصل سرد وصايا الشهداء األبطال حسب املنهجية التالية:
( )1توزيع الشهداء حسب احملافظة اليت كان يسكن فيها الشهيد.
( )2ترتيب الشهداء يف كل حمافظة حسب الرتتيب اهلجائي لألمساء.
وأخ�يرًا :ويف خت��ام (وصاي��ا مس��افرة) نأم��ل أن نك��ون ق��د وفقن��ا يف احلفاظ عل��ى الرتاث اجلهادي للش��هداء من
أبناء (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،وهذا أقل الواجب ملن نذروا أنفس��هم ووهبوا حياتهم للموت من
أجل اإلس�لام واجلهاد وفلس��طني .وكلنا أمل أن تكون وصايا الش��هداء فاحتة لدراس��ات أخرى ُيس��هم بها آخرون
حول فلس��فة الش��هادة واملقاومة يف فلس��طني .وس�لام على الش��هداء مع النبيني والصديقني وحسن أولئك ً
رفيقا.
ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :
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الشهيد
المجاهد

يوسف حممد علي الزغري

تاريخ الوالدة.1977/02/10 :
تاريخ الشهادة.1998/11/06 :
البلدة األصلية :مدينة اخلليل  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة عناتا  -حمافظة القدس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملي��ة استش��هادية
مزدوج��ة(*) يف س��وق "حم�ني يه��ودا" املكتظ باملغتصب�ين الصهاينة
بالق��دس احملتل��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

قال تعاىل :ﱹﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]51 :

وق��ال ً
أيض��ا :ﱹﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الص��ف]13-10 :

هذا دمي أقدمه ً
قربانا يف س��بيل اهلل ،عس��ى أن يتقبله وجيعلين من الش��هداء األبرار وحيش��رني مع األنبياء
والصديقني والصاحلني والش��هداء وحس��ن أولئك رفيقا.
إىل كل العاش��قني للش��هادة ،إىل كل اجملاهدي��ن ،أق��ول :إنه��ا م��ا ه��ي إال ث��وان ب�ين الدني��ا واآلخ��رة جم��رد
ضغط��ة(*) فتك��ون م��ن الش��هداء ،وتف��وز بش��رف الدني��ا واآلخ��رة ،فال ت�تردد أخي اجملاهد واخرج واس��ع فس��تجد
نفس��ك ،ولتنص��ر دين��ك ب��إذن اهلل ،ال تي��أس مم��ا يفعل��ه الظامل��ون وال ختف باهلل لوم��ة الئم ،واهلل مع��ك ولن يرتك
أعمالك .
علي ،فأنا شهيد
إىل أبي ،وإىل أهلي ،وإىل مجيع األصدقاء ،وإىل مجيع أبناء الشعب أقول :أرجو أن ال حتزنوا َّ
بإذن اهلل تعاىل فاألصل أن تغبطوني على هذا الشرف.
إىل أب��ي :س��تفقدني ،ف��إن ش��اء اهلل ورزقك بولد فس��مه (يوس��ف) ،فأرج��و أن يكون زواج��ك قري ًبا ،فال داعي
لتأجيل��ه أكث��ر ،ف��واهلل إن��ي كن��ت أنتظر زواجك إال أني يف اآلونة األخرية أصبحت أش��ك أن املخابرات ستكش��ف
أمري ،فأس��رعت إىل العمل قبل موعد الزواج بعش��رة أيام.
فوصييت لك يا أبي :ال ترتك الصالة وحافظ عليها واقبض على دينك ،كما تقبض على اجلمر فهو زادك
يف هذه احلياة واهلل يعينك .وإن اهلل مع الصابرين فاصرب واحتسب فإمنا الصرب عند الصدمة األوىل.

(*) هو الشهيد اجملاهد( :سليمان موسى طحاينة) من سكان بلدة السيلة احلارثية مبحافظة جنني.
(*) ضغطة :أي ضغطة على زر التفجري للحزام الناسف الذي يتزنر به اجملاهد االستشهادي.
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هذه وصييت اليت كتبتها على ورقة وأحببت أن أس��جلها على هذا الش��ريط ،وأس��أل اهلل أن يكتبها لي ش��هادة
خالصة لوجهه الكريم.
أوصيك��م أهل��ي األحب��اء :أن ال تبك��وا عل� َّ�ي ب��كاء احل��زن ،فه��ذه ش��هادة وليس��ت امل��وت ،فه��ذه الع��زة والكرامة،
فه��ذه كرام��ة اإلنس��ان أن مي��وت ً
عزيزا كر ً
ً
متغطرس��ا على جالديه قاه�رًا هلم ،مذهلمُ ،منزل
ميا راف ًعا رأس��ه
الرع��ب يف قلوبه��م ب��إذن اهلل .فيج��ب عليك��م أن تفرح��وا أو تبك��وا بكاء الفرح ،ف�لا توزعوا قهوة بل اس��قوا الناس
الشراب واحللوى ،فاجعلوه ً
فرحا ً
عرسا للشهادة ..وليس عزاء ،فقمة فرحي عند لقاء ربي ،وتستقبلين مالئكته
بالرتح��اب والتهليل والتربيك.
أبناء شعيب :هذه وصييت لكم أن تبقوا على الدرب .جاهدوا اليهود ،جاهدوا اليهود وأعوانهم وال تأخذكم
ب��اهلل لوم��ة الئم ،أين طاعتكم هلل حني ق��ال:ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوبة]123 :

وق��ال ً
أيض��ا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

م��اذا س��تقولون لرس��ول اهلل ﷺ ،ي��وم القيام��ة؟ ه��ل س��تقولون كان هن��اك م��ن جياه��د عن��ا ببي��ت املقدس؟
أم س��تقولون أن دعون��ا اهلل ،دعون��ا اهلل أن ينصرن��ا .واآلن ال��كالم والدع��اء وح��ده ال ينف��ع وال يس��قط ع��ن ظهرن��ا
الواجب ،فق��ط اجلهاد.
نصر أو استشهاد ،نصر أو استشهاد ،نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
يوسف حممد الزغري
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46

الشهيد
المجاهد

أمحد عايد أمحد الفقيه

تاريخ الوالدة.1982/06/18 :
تاريخ الشهادة.2002/12/27 :
البلدة األصلية :خربة زعق  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة دورا  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مغتصب��ة "عتنائي��ل" يف
مبنى التخريج الديين للمستوطنني بالقرب من حمافظة اخلليل.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام املتقني ،وعلى من وااله إىل يوم الدين .يقول
تع��اىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران.]169 :

والقائ��ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]41 :

وصدق رس�ولنا الكريم ﷺ( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،ما بني الدرجتني
كما بني السماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
حتية طيبة وبعد:
إخواني األكارم :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .يا (أبي) و(أمي) ،يا أعز الناس إىل قليب ،يا (إخواني)،
ي��ا (أصحاب��ي) إن احلي��اة جب��وار رب الع��زة هلي أفضل حي��اة وخري من أي حياة ،واهلل إنها لبئ��س حياة يتحكم بها
�ريدا أو ش� ً
الطغاة واملس��تكربون ،واهلل إنها لش��هادة ال تنتهي يف ليلة ،وال يصل احلبيب إىل احلبيب إال ش� ً
�هيدا.
لق��د اخ�ترت ه��ذا الطري��ق إلميان��ي العميق به��ذا الطريق ،طريق اجلنة ،طريق مرضاة اهلل وأس��أله س��بحانه
وتع��اىل أن يتقبل�ني ش� ً
�هيدا يف س��بيله ،ف�لا تهنوا وال حتزنوا لفراقي ،فإذا كان ه��ذا طريق الفراق إىل جوار ملك
املل��وك فإنه خري فراق.
إىل أم��ي احلنون��ة الغالي��ة ،إخوان��ي و أخوات��ي :أوصيكم ونفس��ي بإتباع منه��ج احلياة األبدية ،الق��رآن الكريم
وس��نة رس��وله ال��ذي يريح احلال والب��ال .أوصيكم بعدم ترك صالة الفجر والصل��وات كلها ،فإن تركها خيلفه
ن��ار جهن��م ،ن��ار ش��ديد احل��ر واهلل إنا ال نقوى على حرها ،فال حترموا أنفس��كم رض��ا اهلل وجنته بإذن اهلل.
أعل��م ي��ا أحباب��ي :أن��ه الف��راق ولكن اجلنة تطلبنا بإذن اهلل أن هبوا ،واألقصى يش��تكي ظل��م الظاملني ينادينا
ً
أيض��ا أن هب��وا .في��ا إخوان��ي إنين أكتب كلماتي هذه والعني لتدمع ملا علي��ه واقع األمة احلزين ،فذاك يغتاب،
وذاك ع��اق لوالدي��ه وذل��ك ال يهم��ه دي��ن وال وط��ن ،فاس��ألوا اهلل اهلداي��ة ل��ي ولك��م ،واعب��دوا اهلل كأنك��م ترون��ه،
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد مصطفي الدرابيع) من حمافظة اخلليل.
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وابتع��دوا عم��ا يغضب��ه س��بحانه فال تغرنكم احلي��اة الدنيا يف دار ممر وليس��ت دار مقر.

إىل أبي الغالي وأمي الغالية يا أهلي :أوصيكم أن تبذلوا كل جهد مستطاع لتحفيظ أخواتي وإخوتي ما تيسر
من القرآن الكريم واحلديث الشريف ،وكذلك متابعتهم يف دروسهم والتعلم ،فال بد أن يتميز املؤمن عن غريه
بثقافته وقبل كل شيء بدينه اإلسالم ،يقول تعاىل :ﱹﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التحري��م]6 :

أوصيك��م إخوان��ي أخوات��ي :بـ(أب��ي) و(أم��ي) وأخ��ي الصغ�ير (ف��راس) ،وأن تطيعوهم��ا فاجلن��ة حت��ت أق��دام
األمه��ات ،وكذل��ك أوصيك��م أن تتعلم��وا الق��رآن ،وأن جتته��دوا يف دروس��كم ،ابت��دا ًء م��ن أخ��ي الذكي (يوس��ف)
والعبق��ري (أك��رم) واملتمي��ز (حمم��د) ،والبط��ل (فراس).
وكذل��ك أخوات��ي العزي��زات :أوصيك��ن ب��أن تلتزم��ن احلج��اب فه��و خ�ير س��اتر لك� َّ�ن ،وكذل��ك االهتم��ام
بدروس� َّ
�كن فه��ي املع�ين يف املس��تقبل .أخ�تي العزي��زة (يامس�ين) و(نس��يم) و(نائل��ة) واألم��ورة احلبيب��ة (إس��راء)
أوصيك��م بتق��وى اهلل وطاعت��ه ،وبإخوانك� َّ�ن و(أبي) و(أمي) خريًا وخاصة (أم��ي) احلنونة اليت تعبت كثريًا لكي
تربين��ا ،ولطامل��ا س��هرت عل��ى راحتن��ا وحن��ن ني��ام لك��ي تغطين��ا عن ب��رد اللي��ل ،هلا عنا خ�ير جزاء ب��إذن اهلل.
وأخ�يرًا :أق��ول ل��ـ (أب��ي) و(أمي) ال حتزنوا ،س��احموني إذا أخطأت يف حقكم ً
يوم��ا من األيام ،وأقول ألصدقائي
مجي ًعا ساحموني ،وإىل أقربائي مجي ًعا أقول لكم ساحموني إذا أخطأت يف حقكم ً
يوما يف هذه الدنيا ،وأقول لكل
م��ن ل��ه عل� َّ�ي ح��ق أو دي��ن أن يراج��ع أهلي وإخواني ألخذ حقوقهم إن ش��اء اهلل ،وإنين أس��امح كل ش��خص أخطأ
يف حقي أو لي عنده دين أو غريه .وأس��أل اهلل أن جيمعين معكم يف جناته س��بحانه وتعاىل ،ويكتبين من الش��هداء
والصديقني وحس��ن أولئك ً
رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد عايد الفقيه
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الشهيد
المجاهد

أمحد فوزي عبد اللطيف أبو دوش

تاريخ الوالدة.1978/02/28 :
تاريخ الشهادة.2003/09/16 :
البلدة األصلية :خربة أم الشقف  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة دورا  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي بع��د حماصرت��ه يف أح��د املن��ازل مبحافظ��ة
اخللي��ل ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��اركته وتنفي��ذه لسلس��ة م��ن
العملي��ات اجلهادي��ة البطولي��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام املتقني وعلى آله إىل يوم الدين .أما بعد:
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :والقائ��ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]41 :
وص�دق رس�ول الرمح�ة ﷺ حي�ث ق�ال( :لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خير م�ن الدني�ا وم�ا فيه�ا)[ .صحي�ح
مسلم] ،والقائل( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيل اهلل ،ما بني الدرجتني كما بني السماء
واألرض)[ .صحي�ح البخ�اري]

ً
اتباع��ا ألوام��ر اهلل ورس��وله ،وإميان��ي العمي��ق به��ذا الطري��ق الذي فرض على كل مس��لم ومس��لمة ،وطم ًعا
يف مرض��اة اهلل وح ًب��ا يف جنات��ه ،م��ن أج��ل اإلس�لام واألقص��ى وفلس��طني ،وم��ن أج��ل اليتامى واألرام��ل ومن أجل
املس��تضعفني يف كل الع��امل ،س��رنا يف ه��ذا الطري��ق وأش��هرت س�لاحي يف وج��ه ه��ذا احملت��ل الغاص��ب لألقص��ى
وفلس��طني ،أش��هرت س�لاحي يف وج��ه حي��اة الذل واالس��تكبار.
أهل��ي األع��زاء ،ي��ا أب��ي ،ي��ا أم��ي ،ي��ا كل إخواني ،ي��ا كل األع��زاء على قليب :حتي��ة طيبة إس�لامية طاهرة،
الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل وبركات��ه :إن احلي��اة جب��وار رب الع��زة هلي أفضل حياة وخري م��ن أي حياة ،واهلل إنها
لب��أس حي��اة يتحك��م به��ا الطغ��اة واملس��تكربون ،واهلل إنه��ا الش��هادة ال تنته��ي يف س��اعة ،ال تنته��ي يف ليل��ة ،وال يصل
�ريدا أو ش� ً
احلبيب إىل احلبيب إال ش� ً
�هيدا ،وقد اخرتت هذا الطريق إلمياني العميق بهذا الطريق ..طريق اجلنة
ً
طري��ق مرض��اة حبي�بي رب العامل�ين وأس��أله س��بحانه وتع��اىل أن يتقبلين ش��هيدا يف س��بيله ،فال تهن��وا وال حتزنوا
عل��ى فراق��ي ف��إذا كان ه��ذا الف��راق إىل جوار مل��ك امللوك فإنه خري فراق ،إذا كان ف��راق دنيا يرتع فيها الطغاة
اجملرم��ون فه��و أفض��ل ف��راق ،وإن كان يف س��بيل اهلل ً
ودفاع��ا عن دين اهلل وش��ريعته فهو أك��رم فراق ،إن كان
ه��ذا الف��راق إىل خل��د يف جن��ات اهلل فهو خ�ير فراق.
إىل أبي ،وأمي ،وإخواني وأخواتي :أوصيكم بإتباع منهج احلياة األبدية والقرآن الكريم وس��نة رس��وله عليه
الص�لاة والس�لام .أال أن��ه ال خ�ير وال جن��اة م��ن ن��ار اهلل وع��ذاب اهلل إال بالس�ير وراء ه��ذا املنه��ج الربان��ي ال��ذي يري��ح
49

الب��ال واحل��ال .أوصيك��م بع��دم ت��رك صالة الفجر والصل��وات كلها؛ ألن ترك هذا الف��رض هلو مصيبة من أكرب
املصائب ،إن تركها خيلف نار جهنم ..نار شديدة احلر ،واهلل يا إخواني ويا أهلي وأصحابي إننا ال نقوى على نار
جهن��م ،ف�لا حترم��وا أنفس��كم رض��ا اهلل وجنته .أعلم بأن الف��راق صعب ولكن اجلنة تطلبنا ،واألقصى يس��تغيث
بنا ،وفلس��طني تس��تنصرنا وتش��كو الظلم والقهر عليها وتنادينا ان هبوا لنصرتي.
أهل��ي األع��زاء :إنه��ا الكلم��ات يف أي��ام املط��اردة ال�تي أعيش��ها ،وال أعل��م يف أي وق��ت س��تأتي اللحظ��ة ال�تي أكون
فيها ش� ً
�هيدا يف س��بيل اهلل ،أقول لكم اثبتوا على هذا الدين العظيم وأدوا فرائضه على أكمل وجه وحثوا على
معرف��ة اهلل واعب��دوا اهلل كأنك��م ترون��ه ،وابتعدوا عن كل ش��يء يغض��ب اهلل وال تغرنكم احلي��اة الدنيا وزيفها،
فالدني��ا دار مم��ر وليس��ت دار مق��ر ،ابتع��دوا عن الغيب��ة والنميمة والفنت واحلقد وأصلح��وا ذات بينكم.
وأريد أن أوجه عدة رسائل يف هذه الوصية ،أبدأ يف الرسالة األوىل ألهلي:
أمي احلنونة :أرجو منك أنت وإخواني عند مساع نبأ استش��هادي أن تس��تقبليه بزغرودة ولتس��معها كل
الدنيا؛ ألنين ذاهب إىل احلياة من جديد لكن حياة خري وأبقى من هذه احلياة ،وال تدمعي وال تبكي وال جتعلي
الع��دو ي��رى الدمعة يف عينيك وال جتعليه يرى إال الفرحة واالنتقام منه.
إىل أبي وإخواني :أرجو منكم عندما تفتحون لي بيت التهاني أن تس��تقبلوا املهنئني باالبتس��امات واملالبس
اجلديدة شرط أن ال تكون سوداء.
أمي ،أبي ،إخواني ،أقاربي ،كل أهلي :أرجو منكم املساحمة مجي ًعا.
األصدق��اء :أصدقائ��ي األع��زاء ،إن أغل��ى كن��ز أمتلك��ه يف حيات��ي ه��و ح�بي لك��م ،وأرج��و منكم املس��احمة إن
كن��ت ق��د قص��رت يف ح��ق أح��د منك��م أو قل��ت كلمة أزعج��ت أحدكم؛ ألن كل إنس��ان خيط��ئ .مرة أخرى
أرج��و منك��م أن تس��احموني ي��ا أحبائي وأوصيك��م بتقوى اهلل.
إخوان��ي األس��رى :حتي��ة لك��م من أعم��اق قليب ،واهلل إن��ي ألذكركم كل يوم ولن تغيب��وا عن بالي حلظة
واح��دة حت��ى يف أصع��ب الظ��روف ال�تي أم��ر فيها؛ ألنكم أنتم الش��معة اليت حت�ترق من أجل الوط��ن ،وأنتم مشس
فلس��طني الس��اطعة فتحي��ة لك��م ولصمودك��م ،وأرجو منكم املس��احمة مجي ًعا الذي أعرف��ه والذي ال أعرفه.
إخوان��ي يف كل الفصائ��ل الفلس��طينية :أيه��ا األحب��ة أناش��دكم م��ن أعم��اق قل�بي ،وأرجو منك��م أن تكونوا
ي� ً�دا واح��دة وتضع��وا اخلالف��ات على جنب ،ونتفق فيما اتفقن��ا عليه وليعذر بعضنا ً
بعض��ا فيما اختلفنا عليه،
هما امسه األقصى واإلس�لام وفلس��طني ،وام��رأة رملت ،وطفلً
ابتع��دوا ع��ن كل احل��زازات وضعوا بني أعينكم ً
ُقت��ل أبي��هً ،
وبيتا ُهدم عل��ى رؤوس أصحابه.
فتحية لكم مجي ًعا وخاصة أصدقائي وإخوتي يف حركة (محاس) الذي يعرف من أعين معذرة ،ومعذرة
من كل الفصائل ،وأرجو ممن يعرفين وتعامل معي أن يساحمين.
إىل أه��ل الش��هداء واألس��رى :أنت��م أهل��ي وأبناؤك��م إخوان��ي ،وإن��ي أت��أمل عليه��م كم��ا تأمل��ون أنت��م عليه��م،
حي يرزق ،واألس�ير جنم من جنوم هذا الوط��ن احلزين وأرجو
فعليك��م بالص�بر وأن حتتس��بوا عن��د اهلل فالش��هيد ٌ
منكم املس��احمة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد فوزي أبو دوش
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الشهيد
المجاهد

أكرم عبد احملسن عبد احلميد هنيين

تاريخ الوالدة.1982/09/23 :
تاريخ الشهادة.2002/11/15 :
البلدة األصلية :مدينة اخلليل  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :مدينة اخلليل  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف ملحم��ة بطولي��ة ض��د قطع��ان املس��توطنني وق��وات االحت�لال
يف منطق��ة احل��رم اإلبراهيم��ي مبدين��ة اخللي��ل (عملي��ة وادي
النصارى) وقد أطلق عليها العدو الصهيوني (عملية زقاق املوت).

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وح��ده ال ش��ريك ل��ه ،ل��ه املل��ك ول��ه احلمد ،حيي��ي ومييت ،وهو على كل ش��يء قدير.
وأش��هد أن حمم� ً�دا عبده ورس��وله ،وصفيه م��ن خلقه وخليله.
لق�د قم�ت به�ذا العم�ل ألن�ي علم�ت أن اجله�اد واج�ب وفرض عين على ه�ذه األمة حيث ق�ال تعاىل :ﱹﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]111 :

من��ذ زم��ن طوي��ل وأن��ا أدعو اهلل وأقول (اللهم ارزقين جها ًدا يف س��بيلك) ،وك��ررت ذلك كثريًا حتى وصلت
إلي فلم أستطع رفضها؛ ألنها كانت أقصى ما أمتنى أن أنزل يف عمل استشهادي يف أكثر املستوطنني
الفرصة َّ
ُ
ً
ً
شراسة وعربدة يف هذه البالد ،فأقتلهم وأقتل يف سبيل اهلل.
ولقد علمت أن للشهيد عدة خصال حمددة أعدها اهلل له وهي:
 .1أن اهلل هو الذي خيتار من عباده الشهداء.
 .2أن اهلل يغفر له كل ذنوبه من أول قطرة دم تنزف من جسده إال حقوق العباد.
 .3أن الشهيد ينجو من عذاب القرب ،وخيفف عنه يوم القيامة ،وحيشر مع النبيني والصديقني.
ً
 .4أعد اهلل للشهيد ً
وفرحة كبرية .قال تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ
نعما
ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]170-169 :
 .5أن اهلل كرم الشهيد بالشفاعة لسبعني من أهله ،فاستبشروا بذلك كثريًا.
 .6أن للشهيد أعلى املراتب يف اجلنة ،وله اثنتان وسبعون من احلور العني وعده اهلل بهن.

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :والء هاشم سرور) ،و(دياب حممد احملتسب) وكالهما من حمافظة اخلليل.
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وهذا ما أوصي من أهلي من بعدي:
ً
أول :ال حتزنوا على فراقي ،وقولوا كما أمركم اهلل تعاىل :ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .البق�رة]157-156 :

ثان ًيا :أوصيكم باإلكثار من الدعاء لي بقبول شهادتي ،وأكثروا من االستغفار لي.
ً
علي أن
ثالث��ا :أرج��و م��ن كل م��ن خاصمت��ه يف ي��وم م��ن األي��ام أن يس��احمين .وأرج��و م��ن كل م��ن له م��ال َّ

ً
وخصوصا أني أخذت بعض املال من مال الدكان بغري وجه حق ،فساحموني به كي أدخل اجلنة،
يساحمين،
ً
وال أبق��ى واقف��ا عل��ى بابه��ا؛ ألن اهلل يغف��ر كل الذنوب إال حقوق العباد .فوح��دوا اهلل وصلوا على نبيه وأدعو لي
بالقبول واملغفرة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أكرم عبد احملسن هنيين
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الشهيد
المجاهد

دياب حممد عبد املعطي احملتسب

تاريخ الوالدة.1980/11/15 :
تاريخ الشهادة.2002/11/15 :
البلدة األصلية :مدينة اخلليل  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :مدينة اخلليل  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف ملحم��ة بطولي��ة ض��د قطع��ان املس��توطنني وق��وات االحت�لال
يف منطق��ة احل��رم اإلبراهيم��ي مبدين��ة اخللي��ل (عملي��ة وادي
النصارى) وقد أطلق عليها العدو الصهيوني (عملية زقاق املوت).

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نش��هد أن ال إل��ه إال اهلل ،وح��ده ال ش��ريك ل��ه ،ناص��ر اجملاهدي��ن ومع��ز املؤمن�ين ،وم��ذل الطغ��اة واملس��تكربين،
والصالة والسالم على أشرف اخللق واملرسلني ،ممثلنا الشرعي والوحيد سيدنا حممد القائد الرشيد ،وعلى آله
وصحب��ه وم��ن س��ار على دربه إىل ي��وم الوعيد .أما بعد:
ق�ال تع�اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]15-14 :

وقال ً
أيضا :ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .الصف]12-10 :
وفا ًء وس�يرًا على خطا الرس��ولً ،
ً
وانتقاما لدماء الشهداء واجلرحى
ودفاعا عن مقدس��ات اإلس�لام واملس��لمني،
ً
وانتقام��ا ألرواح قادتن��ا (إي��اد صواحل��ة) و(يوس��ف بش��ارات) و(عبد الباس��ط
ودم��وع األمه��ات والث��كاىل واأليت��ام،
أبو س��نينة) و(أس��عد أبو تركي) و(ياس��ر األدهمي) .من أجل كل هؤالء ،ويف الذكرى الثامنة جملزرة احلرم
اإلبراهيمي الشريف(*) واليت ارتكبها اجملرم احلقري "باروخ غولدشتاين" أحد مستوطين كريات أربع ،يأتي هذا
ال��رد اجله��ادي والذي نق��دم فيه روحنا رخيصة يف س��بيل اهلل.
ونب�دأ وصيتن�ا ه�ذه إىل األه�ل واألحب�ة :ونق�ول هلم�ا كم�ا ق�ال تع�اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران ،]139 :نوصيك�م بتق�وى اهلل وأن تطيع�وا اهلل ورس�وله
لقول�ه تع�اىل :ﱹ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ ص�دق اهلل العظي�م.
[األنف�ال ،]1 :ونوصيك�م مب�ا أوص�ى به إبراهيم بنيه ويعق�وب :ﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .البق�رة ،]132 :ونوصيك�م بالصبر عل�ى فراقن�ا وع�دم البكاء علينا؛ ألننا س�نلقاكم يف
النعي�م األب�دي يف جن�ات اخلل�د بصحب�ة املصطف�ى حمم�د ﷺ وصحبه .فنحن تركن�ا خدعة الدني�ا إىل حياة
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :والء هاشم سرور) ،و(أكرم عبد احملسن هنيين) وكالهما من حمافظة اخلليل.
(*) حدثت يف الركعة األوىل من صالة فجر يوم اجلمعة  1994/2/25املوافق  15رمضان ،وقد ارتقى (ً )30
شهيدا من املصلني وجرح أكثر من ( )300آخرين.
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اخلل�د والنعي�م ،ومغف�رة من اهلل خريًا لقوله تعاىل :ﱹ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران]157 :

إىل زمالئن��ا :طلب��ة جامع��ة بوليتكنيك فلس��طني بش��كل خ��اص ،وطلب��ة جامعات الوطن احلبيب نس��ألكم
باهلل أن تتقوا اهلل وتسريوا على درب قدوتنا حممد ﷺ ،حيث جاء رجل إىل رسول اهلل ﷺ فقالُ ( :د َّل ِن َع َلى َع َم ٍل
َج ْ ُ َ
َي ْع� ِ�د ُل ْال َه��ا َدَ ،ق� َ
�الَ :ل أَ ِج ُد ُهَ ،ق َالَ :ه ْل َت ْس� َ�ت ِطي ُع إِ َذا َخر َ
ال ِاه ُد أَ ْن َت ْد ُخ َل َم ْس� ِ�ج َد َك َف َت ُق��و َمَ ،و َل َت ْف َُتَ ،و َت ُصو َم،
ِ
َس ْ ُ َ
�الَ :و َم� ْ�ن َي ْس� َ�ت ِطي ُع َذ ِل� َ�كَ ،ق� َ
َو َل ُت ْف ِط�رََ ،ق� َ
ال ِاه ِد َل َي ْس َ ُّ
�ال أَ ُبو ُه َر ْي�ر ََة :إِ َّن َفر َ
ات).
�تن ِف ِط َو ِل ِهَ ،ف ُي ْك َت ُب َل ُه َح َس� َن ٍ
[صحي��ح البخ��اري] ،ونالح��ظ م��ن ه��ذا احلدي��ث أن��ه ال توج��د أي عب��ادة تع��دل اجله��اد يف س��بيل اهلل ،فإليك��م ي��ا م��ن
تطلب��ون اجلن��ة س�يروا عل��ى هذا الدرب لتنالوا أعلى مراتب اجلنة ب��إذن اهلل ،ولو نظرنا إىل التاريخ برهة لوجدنا
أن اللبن��ة األساس��ية ل��كل الثورات طلب��ة العلم ،فماذا تنتظرون حب��ق اهلل؟ فماذا تنتظرون؟
إىل كل جماه�د يف كل م�كان :إىل كل طف�ل وام�رأة وش�يخ مراب�ط عل�ى ه�ذه األرض املبارك�ة ،اصربوا
عل�ى كل أذى ومصيب�ة؛ ألنك�م األعل�ون إن ش�اء اهلل .ﱹ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .النس�اء]104 :

وإليكم يا إخوتنا يف حركة اجلهاد واملقاومة والثورة :نسألكم باهلل أن ال تهادنوا وال تساوموا على ذرة من تراب
أرض فلسطني ،وسريوا يف طريق املقاومة؛ ألنها طريقنا وهي خيارنا الوحيد لدحر هذا االحتالل ،واستعادة أراضي
اإلسلام ﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]39-38 :

إىل الع��دو الصهيون��ي :إىل ه��ذه احلكوم��ة ال�تي ال تع��رف لغ��ة إال لغ��ة ال��دم ،واجمل��ازر واإلره��اب ،إىل حكوم��ة
ش��ارون الفاش��لة نقول هلم :مهما فعلتم من قتل لألطفال وهدم للبيوت ومصادرة لألراضي وتدمري للمقدس��ات
اإلسالمية واملسيحية والقيام باجملازر الواحدة تلو األخرى ،فلم ولن تنالوا من عزمية وإرادة هذا الشعب املرابط
احملتس��ب وستس��تمر املقاومة حتى دحر االحتالل عن كامل األرض واملقدس��ات ،ولن تس��تطيعوا باغتياالتكم
وعملياتكم العس��كرية أن تكس��روا يد وعزمية (س��رايا القدس).
إىل الش��عب الصهيون��ي :فنق��ول إن كنت��م تري��دون احلف��اظ عل��ى حياتك��م ،ف�لا س��بيل أمامك��م إال الرحيل
قب��ل أن يف��وت األوان.
وإىل كل من مسعنا :أن يستغفر لنا ويساحمنا ،الشهيد يطلب الشهيد ،والبندقية لغة العصر ،والدم قانون
املرحلة .وإنه جلهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
دياب حممد احملتسب
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الشهيد
المجاهد

زياد علي حسن الزهور

تاريخ الوالدة.1986/03/10 :
تاريخ الشهادة.2006/01/19 :
البلدة األصلية :قرية بيت كاحل  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة بيت كاحل  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء قيام��ه بإلق��اء القناب��ل
والزجاج��ات احلارق��ة على معس��كر "تيل��م" الصهيوني القريب من
مكان س��كن الش��هيد ،حيث تعرض الشهيد إىل وابل من رصاصات
احلق��د الصهيوني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم�د هلل رب العاملين القائ�ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]41 :

علي وجعلين من (س��رايا القدس) ،والصالة والس�لام على قائد جند
احلم��د هلل ناص��ر اجملاهدي��ن ،ال��ذي من َّ
اهلل الغ��ر امليام�ين ،راف��ع ل��واء اجله��اد واحل��ق املب�ين ،حمم��د ب��ن عب��د اهلل الص��ادق األم�ين ،وعلى صحبه وم��ن وااله
بإحس��ان إىل يوم الدي��ن .أما بعد:
أم�ي الغالي�ة ،أهل�ي ،أحبائي ،يا عش�اق الش�هادة واخللود :أي فضل كفضل الش�هادة ،واهلل جل جالله يقول:

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]111 :

األهل واألحباب :من قلب اجلرح الدفني ،من صميم العش��ق املتدفق للش��هادة ،بش��راكم ها أنا قد حققت
أمنييت ،وأقبلت على الشهادة يف سبيل اهلل بعزمية اجملاهدين ،وإميان الواثقني بنصر اهلل املبني ،ورحلت من هذه
الدنيا الفانية وأسرعت إىل الدار اآلخرة اخلالدة يف جنات النعيم.
علي
ي��ا أم��ي الغالي��ة :س��احميين ي��ا حبيب�تي ومهجة قل�بي( ،أماه) ال حتزني ،ب��ل افرحي (أماه) .إن رض��ا ربي َّ
مره��ون برض��اك واحتس��ابك ل��ي عن��د اهلل ش��هيدا يف س��بيل اهلل ،وم��ن أج��ل رف��ع رايت��ه وأن أكون جب��وارك أنت
و(أب��ي) ،وصي�تي ل��ك ب��أن ال تنس��يين م��ن دعائ��ك ،وال تبكي عل� َّ�ي ،ولكن زغردي فه��ذا عرس ابنك.
أمـاه إنـــــــي ذاهـــب للخلد لـــــــن أترددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفداء
فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا
أم��ا أنت��م ي��ا إخوت��ي :إخوان��ي س��احموني عما فعل��ت معكم (حمم��د ،أمحد ،رائ��د ،عصام ،أنس ،عم��اد ،معاذ،
والشكاكي عمر) فلكم يف جسدي موضع القلب .أقول لكم ال حتزنوا على فراقي ،فنعم الفراق إذا كان جبوار
عرش الرمحن ،أما أننت (تغريد ،غدير ،عبري) أرجو منكن أن تكن ً
عونا لـ (أمي) ،وال تقصرن معها ،وكن من
الصابرين احملتس��بني ،واصربوا وليش��دد بعضكم أزر بعض ،ومتس��كوا حببل اهلل املتني.
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ّ
وبللت قربي بها يف خشـــــوع
على الدمـوع
أخـــي إن ذرفت ّ
وسريوا بها حنو جمد تليـــــد
فأوقد هلم من رفاتي الشموع
أم��ا أنت��م أصدقائ��ي ،ورف��اق درب��ي على الش��هادة :فاإلس�لام أمانة يف أعناقك��م ،فلتبذلوا الغال��ي والنفيس من
أجل رفع راية اإلس�لام عالية وخفاقة ،فالقدس وفلس��طني تنتظركم فهبوا وامحلوا راية (اجلهاد اإلس�لامي)،
علي من األقاوي��ل إال ما كان
وس��احموني عم��ا فعل��ت معك��م ،فأن��ا ل��ن أنس��ى حبكم لي ،وصي�تي لكم أال تكث��روا َّ
حيض على اجلهاد ،وأن حتفظوا دم الشهادة ،وأن تردوا على دمي بالقريب العاجل ،وال تنسوا أن تقرؤوا الفاحتة
على قربي.
ويف اخلتام :ال أقول ً
وداعا ،وإمنا إىل امللتقى .واهلل أكرب والعزة لإلسالم واملسلمني .والسالم على املرسلني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
زياد علي الزهور
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد العفو حممد العملة

تاريخ الوالدة.1983/10/15 :
تاريخ الشهادة.2010/02/03 :
البلدة األصلية :قرية بيت أوال  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة بيت أوال  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد بع��د أن أفرج عنه من س��جون
االحت�لال الصهيون��ي حي��ث مت��ت إصابته مب��رض الس��رطان أثناء
وجوده داخل املعتقالت الصهيونية ،ومل تفرج عنه قوات االحتالل
الصهيون��ي إال بع��د أن تدهورت حالته الصحية بش��كل كبري.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد عليه السالم .أما بعد:
أن��ا أخوك��م( :حمم��د عب��د العف��و العمل��ة) م��ن بلدة بي��ت أوال يف حمافظة اخللي��ل ،أحد أفراد خلية الش��هيد
القائ��د (حمم��د أي��وب س��در) قائ��د (س��رايا الق��دس) الذراع العس��كري ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني)
جن��وب الضفة.
إىل أمي احلنونة الغالية على قليب :أقول لك ال حتزني على فراقي ،وإمنا افرحي وزغردي؛ ألن يوم عرسي
احلقيق��ي أمني�تي من��ذ طفول�تي ،وأوصيكم بتق��وى اهلل واحلفاظ على الص�لاة ،وأوصيكم بزوج�تي وابين (براء).
فهما أمانة يف أعناقكم.
إىل أب��ي ال��رءوف احلن��ون :أوصي��ك ي��ا (أب��ي) بتق��وى اهلل وطاعت��ه ،وأن ترب��ي إخوان��ي على الطاع��ة والصالة
وح��ب الوطن كم��ا ربيتين.
إىل زوج�تي العزي��زة :ال حتزن��ي عل��ى فراق��ي ،وإمنا افتخري بزوجك ألنه ش��هيد ،وإني آمل من اهلل س��بحانه
وتع��اىل أن جيمعن��ا يف جناته ورمحته يوم القيامة.
زوج�تي الغالي��ة :أوصي��ك بابنن��ا (براء) عل��ى أن ُترَبيه الرتبية الصاحلة املطيعة هلل ورس��وله ولوالديه ،وحب
التضحي��ة من أجل الوطن.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد العفو العملة
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الشهيد
المجاهد

حممد مصطفي حسن الدرابيع

تاريخ الوالدة.1983/04/09 :
تاريخ الشهادة.2002/12/27 :
البلدة األصلية :قرية دورا  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :بلدة دورا  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مغتصب��ة "عتنائي��ل" يف
مبنى التخريج الديين للمستوطنني بالقرب من حمافظة اخلليل.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلم�د هلل رب العاملين القائ�ل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة ،]41 :احلم�د هلل ناص�ر اجملاهدي�ن ال�ذي َّ
عل�ي
م�ن َّ

وجعلني جند ًي�ا م�ن جنود (س�رايا القدس) ،والصالة والسلام على قائد جند اهلل الغ�ر امليامني ،رافع لواء اجلهاد
واحل�ق املبين ،حمم�د ب�ن عب�د اهلل الصادق األمني وعلى آله وصحبه ومن وااله بإحس�ان إىل ي�وم الدين .أما بعد:
أمي الغالية ،وأهلي وأحبائي ،يا عش�اق الش�هادة واخللود :أي فضل كفضل الش�هادة واهلل جل جالله يقول:

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة ،]111 :وص�دق علي�ه السلام حي�ث

يد ِع ْن َ�د اهلل ِس ُّ�ت
ق�ال( :لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خير م�ن الدني�ا وم�ا فيه�ا)[ .صحي�ح مس�لم] ،والقائ�لِ ( :ل َّلش ِ�ه ِ
َْ
ِخ َصالُ :ي ْغ َف ُر َل ُه ف أَ َّول َد ْف َع ٍةَ ،و َيرَى َم ْق َع َد ُه ِم َن ْ َ
ْ
يا ُر ِم ْن َع َذ ِاب ْال َق ْ ِبَ ،و َي ْأ َم ُن ِم َن ْال َف َزع الك َ ِبَ ،و ُي َ
ال َّن ِةَ ،و ُ َ
وض ُع
ِ
ٍ
ِ
َع َل�ى َرأْ
الور ْ
ني َز ْو َج ًة ِم َ�ن ْ ُ
�اج ْالَِو َق�ار ْال َي ُ
وت ُ�ة ِم ْن َه�ا َ
الد ْن َيا َو َما ِفي َهاَ ،و ُي َ�ز َّو ُج ْ
َ
َ
َ
َ
ُّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ٌْ
ني،
ع
ال
ع
ب
�
س
و
ي
ت
ن
اث
�ن
م
ي
خ
اق
ت
ه
�
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني ِم ْن أَ َ
َو ُي َش َّ�ف ُع ف َسْ�ب ِع َ
ار ِب ِه)[ .جامع الرتمذي]
ق
ِ
ِ
أيها اإلخوة املؤمنون :بأي حديث وبأي كلمات أبدأ عن هذه الدنيا الفانية ،واليت أصبح الناس يتمس��كون
بها وكأنها دار الفوز واخللود وليست دار ممر ،وأصبحوا فيها كأنهم خالدون إال من رحم اهلل ..فعج ًبا هلؤالء،
أمل يس��معوا قول اهلل عز وجل :ﱹ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلديد ،]20 :وهذا رس��ولنا
(الد ْن َيا ج َ
يف� ٌ�ةَ ،و ُطال ُب َه��ا ِك ٌ
الب)[ .موضوعات الصغاني] ،فق��د غرق الناس يف
الكري��م يص��ف لن��ا الدني��ا بقول��هِ ُّ :
الذنوب واخلطايا ونسوا اهلل فأنساهم أنفسهم ،أال ما أحوج الناس إىل نذير يصرخ فيهم أن أفيقوا من سكرتكم،
وانتبه��وا م��ن رقدتك��م ب��أن حياتك��م ودنياكم جيفة ،فتوب��وا إىل ربكم من قبل أن يأتي ي��وم ال ينفع فيه مال
(ع ْي َن ِان َل َ َ
ت ُّس� ُه َما َّ
الن��ا ُرَ :ع ْ ٌ
وال بن��ون ،إال م��ن أت��ى اهلل بقل��ب س��ليم .وصدق رس��ول اهلل ﷺ حني قالَ :
ي َب َك ْت ِم ْن
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمحد عايد الفقيه) من حمافظة اخلليل.
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ُس ف َِس��بيل اهلل)[ .جامع الرتمذي] ،فلنجعل من أعيننا الدموع تنس��كب ً
َْ
ََ ٌْ َ َ ْ َْ
وتوس�لا
تذلل ً
ِ
خش� َي ِة اهلل ،وعي باتت تر ُ ِ
هلل ع��ز وجل يف ظلمة الليل احلالكة.
األهل واألحباب :من قلب اجلرح الدفني ،ومن صميم العشق واملتدفق للشهادة ،بشراكم ها أنا قد حققت
أمني�تي وأقبل��ت عل��ى الش��هادة يف س��بيل اهلل بعزمي��ة اجملاهدي��ن ،وإمي��ان الواثقني بنص��ر اهلل املب�ين ،بقوله تعاىل:
ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ال��روم ،]47 :ورحل��ت م��ن ه��ذه الدني��ا الفاني��ة وأس��رعت إىل
ال��دار اآلخرة اخلال��دة يف جنات العال والنعيم.
علي بل افرحي( ،أماه) إن رضى رب العاملني
يا أمي الغالية :ساحميين يا حبيبيت ومهجة قليب ،و(أماه) ال حتزني َّ
علي مرهون برضاك ،وإن أمنييت لن تتحقق إال بفك هذا الرهان ،ولن تكمل أمنييت وأنا أزف ً
عريسا إىل احلور
َّ
ً
العني دون صربك واحتسابك لي عند اهلل شهيدا يف سبيله ،ومن أجل رفع رايته ،وأن أكون جبوارك أنت و(أبي)
إن شاء احلنان املنان .وصييت لك أرجو منك عند مساع نبأ استشهادي أن تقومي باحلمد ،والشكر هلل ،واالسرتجاع
ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]156 :وأن توزع��ي احلل��وى
علي ،ولكن زغ��ردي فهذا عرس ابنك:
والش��راب عل��ى روح��ي ،وأرج��و منك أن ال تنس��يين من دعائ��ك ،وال تبكي َّ
أمـاه إني ذاهـــــب للخلــــــــد لــــن أترددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفداء
فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا
أما أنتم إخوتي وأخواتي :س��احموني عما فعلت معكم ،فلكم يف جس��دي موضع القلب ،أقول لكم ال حتزنوا
على فراقي فنعم الفراق إذا كان جبوار عرش الرمحن .أرجو منكم أن تكونوا ً
عونا لـ (أمي) ،وال تقصروا فيها،
وكون��وا م��ن الصابري��ن واحملتس��بني ،واص�بروا ليش��دد بعضك��م آزر بع��ض ،ولتتمس��كوا حببل اهلل ودين��ه املتني.
وصييت إليكم أن ال تقبلوا التعازي يف عرس��ي ،بل اقبلوا التهاني كيوم زفاف أحدكم.
ّ
وبللت قربي بها يف خشوع
على الدمـــوع
أخي إن ذرفت ّ
وسريوا بها حنو جمد تليد
فأوقد هلم من رفاتي الشموع
أصدقائ��ي :اإلس�لام أمان��ة يف أعناقك��م ،فلتبذل��وا الغال��ي والنفي��س م��ن أج��ل رف��ع رايت��ه عالي��ة
وخفاق��ة ،فالق��دس والع��امل بأس��ره ينتظرك��م ،فهب��وا وامحل��وا راي��ة اجله��اد .أحبائ��ي س��احموني عم��ا
فعل��ت بك��م ،فأن��ا ل��ن أنس��ى عطفك��م وحبك��م ل��ي ،وأرج��و أن تكون��وا م��ن الذي��ن ق��ال فيه��م اهلل ﱹ ﮪ ﮫ
عل��ي األحادي��ث
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ ص��دق اهلل العظي��م [املائ��دة ،]54 :وصي�تي لك��م ب��أن ال تكث��روا َّ
إال م��ا كان حي��ض عل��ى اجله��اد ،وأن حتاول��وا ع��دم تكلي��ف إخوانك��م يف نفق��ات ع��رس الش��هادة.
ً
مرصوفا بالدم
وأخريًا :أوصيكم أن حتفظوا دم الش��هداء ،وأن تس�يروا على خطاهم ودربهم حتى ولو كان
ً
ومليئا باألشواك ،وال تنسوا أن تقرؤوا الفاحتة وياسني على قربي.
رس��الة إىل احلق�ير ش��ارون :ال أم��ن وال أم��ان عل��ى أرضن��ا ،فلرتحل��وا وإال قربناك��م ،وإذا قبلتك��م األرض أن
تدفنوا فيها فلن تقبلكم الديدان ،وستذكرون بأس رجال (السرايا) و(القسام) يوم تهيمون فرا ًرا أمام ضربات
(الس��رايا) و(القس��ام) وأنتم تتخبط��ون بوحل دمائكم.
ويف اخلتام :ال أقول ً
وداعا ،وإمنا إىل امللتقى .واهلل أكرب والعزة لإلسالم واملسلمون ،وسالم على املرسلني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد مصطفى الدرابيع
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الشهيد
المجاهد

حممود نصار يوسف محدان

تاريخ الوالدة.1982/06/04 :
تاريخ الشهادة.2003/09/26 :
البلدة األصلية :قرية دورا  -قضاء اخلليل .
مكان السكن :قرية دورا  -قضاء اخلليل .
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على مغتصبة "نغوهوت" الصهيونية بالقرب من حمافظة
اخلليل.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخوات��ي العزي��زات (فاطم��ة ،جن��اح ،جنم��ة ،عالي��ة ،مري��م) :أوص��ي زوج أخ�تي (أمحد ش��حدة مح��دان) على
أخواتي اخلمس وبالتحديد (جناح) ألنها تعاني من مرض أعصاب ،كنت أنا من يقوم مبعاجلتها يف املستشفى
وال أع��رف بع��د أن أنتق��ل إىل رمحته تعاىل من الذي س��وف يعاجلها يف املستش��في.
أخوات��ي العزي��زات مجي ًع��ا وأم��ي واجل�يران :أرجو من اهلل أن تس��احموني على اإلزعاج الذي سأس��ببه لكم من
ً
ق��وات االحت�لال بع��د استش��هادي .وأع��رف ً
كامل،
أيضا يا (أمي) ويا أخواتي أن بيتنا س��يهدم ،وس��يدمر تدمريًا
أحتس��ب هذا كله عند اهلل.
وأوصيك :يا أخي (أمحد شحدة محدان) على (أمي) وأخواتي وبالذات (جناح).
أخيت جناح :لو وجدت أي شيء يف البيت ،أرجو منك أن تدفنيه أو حترقيه ً
بعيدا عن جرياننا.
(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود نصار محدان
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الشهيد
المجاهد

والء هاشم داوود سرور

تاريخ الوالدة.1983/02/06 :
تاريخ الشهادة.2002/11/15 :
البلدة األصلية :حي عني سارة  -قضاء اخلليل.
مكان السكن :مدينة اخلليل  -حمافظة اخلليل.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف ملحم��ة بطولي��ة ض��د قطع��ان املس��توطنني وق��وات االحت�لال
يف منطق��ة احل��رم اإلبراهيم��ي مبدين��ة اخللي��ل (عملي��ة وادي
النصارى) وقد أطلق عليها العدو الصهيوني (عملية زقاق املوت).

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أش�هد أن ال ال�ه إال اهلل وح�ده ال ش�ريك ل�ه وأن ً
حمم�دا عب�ده ورس�وله ،وأن الس�اعة آتي�ة ال ري�ب فيه�ا ،وأن
اهلل يبع�ث م�ن يف القب�ور ،والصالة والسلام على أش�رف اخللق واملرس�لني ،س�يدنا وصفينا حمم�د ﷺ حيث قال:
َ َّ َ
الش�ام ُمر ُ
�ون إ َل ُم ْن َت َه�ى ْ َ
ً َ َ َ
(س� ُي ْف َت ُح َع َل�ى أُ َّمتي ِم ْ�ن َب ْع ِد َي َّ
َ
ال ِزي َر ِة،
َابط َ ِ
الش�ا ُم َو ِش�يكا ،ف ِ�إذا ف َت َح َه�ا ،ف ْاح َتل َها ِبأ ْه ِل َّ ِ ِ
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َ
السَ�و ِاح ِل َف ُه َو ِف ِج َها ٍدَ ،و َم ِن ْاح َتل َب ْي َت
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(جا َء َر ُج ٌل إ َل َر ُس�ول اهلل َص َّلى اهللُ
َ
ْ
�اط)[ .تاري�خ دمش�ق البن عس�اكر] .وكما روي أن�هَ :
القِ�د ِس َو َم�ا َح ْول� ُه ف ُه� َو ِف ِر َب ٍ
ِ
ِ
َ
َج ْ ُ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ال ِاه ُد أَ ْن َت ْد ُخلَ
ْ
َّ َ َ َّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ال َهاد ،قال :ل أ ِجد ُه ،قال :هل ت ْس�ت ِطي ُع إِذا خ�ر َ
َعل ْي� ِه َو َس�ل َم ،ف َق�الُ :دل ِني َعل�ى َع َم ٍل َي ْع ِدل ِ
َس ْ ُ َ
�الَ :و َم ْ�ن َي ْس َ�ت ِطي ُع َذ ِل َ�كَ ،ق َ
َم ْس�ج َد َك َف َت ُق�و َمَ ،و َل َت ْف َُترَ ،و َت ُص�و َمَ ،و َل ُت ْف ِط�رََ ،ق َ
�ال أَ ُب�و ُه َر ْي�ر ََة :إِ َّن َف�ر َ
ال ِاه ِد
ِ
َل َي ْس َ ُّ
ات)[ .صحيح البخ�اري] ،أما بعد:
تن ِف ِط َو ِلِ�هَ ،ف ُي ْك َُت�ب َل ُه َح َس� َن ٍ
فهذا ما أوصي به من بعدي من أهلي:
ً
أول :أوصيك��م بتق��وى اهلل والص�بر عل��ى الف��راق ،وأن تقول��وا خ�يرًا وتكث��روا االس��تغفار ،والدعاء ل��ي بالرمحة
ودخول اجلنة والنجاة من النار ،وتكثروا من قولكم (ال إله إال اهلل) ،وأكثروا من قول (إنا هلل وإنا إليه راجعون)
لقول��ه تع��اىل :ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]157-156 :

ثان ًي��ا :إن�ني ب��ريء م��ن كل أح��د يأت��ي بفع��ل أو قول خيالف الكتاب والس��نة ،ومن كل أحد يش��ق جي ًبا أو
يلط��م خ� ً�دا ،مع إن�ني واثق أنكم صابرون حمتس��بون ال تفعلوا هذه األفعال.
ً
ثالثا :قمت بهذا العمل ألنين رأيت أن اجلهاد واجب علينا كما أمرنا اهلل س��بحانه وتعاىل ،حيث قال :ﱹﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :حي��ث إن أعلى مراتب اجلهاد (اجلهاد بالنفس) ،وإنين

س��عيت كث�يرًا م��ن أج��ل الوص��ول إىل ه��ذا العمل ،رغبة مين ال رهب��ة أو إجبار أو هرو ًبا م��ن احلياة ،حيث قمت
به��ذا العم��ل وأن��ا أعل��م وأمتن��ى أن تكون هذه نتيجة وهي أن أقتل يف س��بيل اهلل وأنال ش��رف الش��هادة .فادعوا لي

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :دياب حممد احملتسب) ،و(أكرم عبد احملسن هنيين) وكالهما من حمافظة اخلليل.
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اهلل عل��ى أن يقبل�ني ش� ً
�هيدا ،ويدخل�ني أعلى مرات��ب اجلنان جبانب احلبيب حمم��د ﷺ وجيعلين من الذين غرس
كرامتهم بيده سبحانه ،وقد قمت بهذا العمل ملا أعد اهلل من اخلصال احلميدة للشهيد واختياري أن أقوم بهذا
العمل:
وم ْن ليس له ذنوب وكدرات مناَ ،
 .1أن يغفر لي ذنوبي وكدراتي من أول قطرة دم تنزف ليَ ،
وم ْن منا
ال يذنب ،بل منا من تكون كل حياته كلها ذنوب منذ احللم حتى الوفاة واالحتضار.
 .2أن الشهيد ينجو من عذاب القرب ،وخيفف عنه يوم القيامة ،بل حيشر مع النيب بإذن اهلل .فالشهيد تصعد
روحه إىل السماء مباشرة فيبقى ح ًيا.
 .3ما أعده اهلل للمجاهد من النعيم األبدي ،وهنا الفوز هذا النعيم الذي ال خيطر على بال بشر ،قال تعاىل:
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯙﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]171-169 :فف��ي ه��ذه اآلي��ة ذك��رت كلم��ات

تدل على النعيم ،وهي أن الشهيد حي عند ربه وأنه يرزق بغري حساب ،وفرح مبا آتاه اهلل فال حيزن ويستبشر
مب��ن س��يكون بع��ده ،وه��ذه كله��ا تدل عل��ى النعيم .وقال رس��ول اهلل ﷺ يف احلديث الش��ريف( :أَ ْر َو ُاح ُّ
الش� َه َدا ِء ِف
َح َو ِ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ
ثر ْ َ
ال َّن ِة)[ .اجلزء األول من حديث س��عدان بن نصر]
اص ِل ط ْ ٍي خض ٍر ت ْعلق ِم ْن ِ
 .4أن اهلل يكرم�ني بالش��فاعة لس��بعني م��ن أهل��ي ،وب��كل تأكي��د (والدت��ي) و(وال��دي) أول الن��اس وم��ن ث��م
إخوت��ي مجي ًع��ا ،ه��ذه بش��رى لك��م إن ش��اء اهلل .كل هذا الثواب والنعي��م مقابل أن نقدم ال��روح هلل تعاىل ،أو ترك
كل ه��ذا النعي��م مقاب��ل ه��ذه الدني��ا الوضيع��ة ال�تي نهايته��ا امل��وت ال حمال��ة .وه��ل أس��تطيع أن أخب��ل عل��ى اهلل
س��بحانه وتع��اىل بالنف��س وروح��ي ال�تي ه��ي مل��ك له س��بحانه وتعاىل ،فاس��ألوا اهلل س��بحانه وتع��اىل أن نكون من
الصادق�ين ،وتك��ون نهاي�تي جبان��ب الرس��ول يف جن��ان اخللد.
راب ًعا :إني أحذر من أن يتكل أحد على ش��هادتي ،حيث يقول إنه ضمن اجلنة بش��فاعيت وينس��ى نفس��ه ،وال
جيتهد ويتقرب إىل اهلل تعاىل بالعبادات .فعليكم بااللتزام بالشرائع والسنن واإلكثار من الصالة على النيب ﷺ
فمن أراد الدنيا فعليه بالصالة على النيب ﷺ ومن أراد اآلخرة فعليه بالصالة على النيب ﷺ.
ً
خامس��ا :أجل��ي ق��د انته��ى س��واء بالش��هادة أو بغريه��ا ،فلم��اذا ال تكون الش��هادة كم��ا قيل( :امل��وت باب وكل
ً
الناس داخله بالسيف كان أو بغريه) ،واحلمد هلل أن اهلل جعلين واختارني شهيدا يف سبيله وسبيل إعالء كلمة
احلق ،وأمتنى أن أكون ً
مقبل غري مدبر بإذن اهلل .وأقول لكم ما قال الشهيد (عماد عقل) :إن صدقتم حمبيت
فس�يروا عل��ى دعوت��ي .وأمتن��ى م��ن اهلل أن يرزقكم مجي ًعا الش��هادة ،ويرزقها ل��كل من يتمناه��ا ،وأن نلتقي قري ًبا
بإذن اهلل يف جلسة مع احلبيب حممد ﷺ يف دار الفوز واملرتبة العليا يف اجلنة .واسألوا اهلل أن جيعلين ممن يغرس
كرامته��م بي��ده الكرميت�ين يف أعلى مراتب اجلنة ،إىل اللقاء يف جنان اخللد إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
والء هاشم سرور
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وصية خمتصرة للشهيد (والء هاشم سرور) قبل العملية مباشرة:
ه��ذه آخ��ر كلم��ة أكتبه��ا لك��م قب��ل نزولي للعملية ،أي قبل س��اعة تقري ًبا وأش��هد اهلل وأش��هدوا أنين أس��عد
إنس��ان يف ه��ذه اللحظ��ات ،وأن�ني أش��عر بس��عادة مل أش��عر به��ا م��ن قب��ل وأن��ا ذاه��ب للق��اء رب��ي ً
مقب�لا غ�ير مدب��ر.
وأرجوك��م أن ال تس��معوا ل��كالم اجلهل��ة واملثبط�ين ،مث��ل راحت عليه ،ضيع حاله ،مس��كني ،ضحك��وا عليه ،وما
ش��ابه كث�ير .فأن��ا أس��عى ألج��ل ربي ال ألجل الن��اس .وادع��وا اهلل أن يقبلين ش� ً
�هيدا.
مالحظـة :إنى ساحمت كل من حتدث عين أو سيتحدث عين ،وأرجو من اجلميع االستغفار لي ومساحميت.
وإنه جلهاد  ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
والء هاشم سرور
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المجاهد

أكرم إسحاق عبد اهلل نبتييت

تاريخ الوالدة.1978/06/13 :
تاريخ الشهادة.2002/03/17 :
البلدة األصلية :قرية جليا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :بلدة الدوحة  -حمافظة بيت حلم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جتم��ع للع��دو الصهيون��ي مبنطقة
التلة الفرنس��ية يف مدين��ة القدس احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

يا أبناء ش��عبنا العظيم :إنين مل أقدم على هذا العمل االستش��هادي إال بدافع االنتقام لدماء ش��عبنا الطاهرة
والزكي��ة ال�تي ت��راق كل ي��وم ،ب��ل كل س��اعة بفع��ل احلق��د الش��اروني واجلي��ش الصهيون��ي ،ال��ذي مل يرحم
نس��اءنا وال ش��يوخنا وال أطفالن��اً ،
ودفاع��ا ع��ن حقن��ا يف العي��ش حبرية وكرامة فوق أرضن��ا الطاهرة.
إنن��ا ال نه��وى امل��وت ،ولك��ن ً
دفاع��ا ع��ن ش��رفنا وع��ن أرضن��ا ومقدس��اتنا نق��دم أرواحن��ا رخيص��ة يف س��بيل
احلص��ول عل��ى أم��ن وحري��ة وس�لامة أرضن��ا وش��عبنا وأطفالن��ا.
"
"
وإنن��ا الي��وم يف (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) ،نذيق ش��ارون من نفس
الكأس اليت نتجرعها كل يوم بتش��ييع عش��رات الش��هداء من أبناء ش��عبنا .وإننا نعاهد اهلل ،ثم كل الش��رفاء يف
العامل ،وش��عبنا العظيم بش��كل خاص أن نظل يف (س��رايا القدس) وفصائل املقاومني األحرار نقاتل حتى خيرج
آخر حمتل عن أرضنا املقدس��ة.
ً
ً
كما إنين أقدم نفسي إن شاء اهلل شهيدا يف سبيل اهلل ،ودفاعا عن الشعب والوطن ،وأقول لكل املقاومني :إن هذا اخليار
هو األقصر واألسرع يف الوصول إىل أهدافنا ،وإنه األقرب واألكثر مرضاة هلل عز وجل ،وبه فقط جنعل احملتل يفكر ألف
ألف مرة قبل أن يعتدي على أي حمرم من حمرمات شعبنا ،وأي مقدس من مقدساتنا اإلسالمية واملسيحية ،وإىل أن تتحرر
أرضنا علينا املضي على طريق كل الش��هداء األبرار ،الدكتور (فتحي الش��قاقي) و(حييى عياش) وإخواني يف (كتائب
شهداء األقصى) كتائب املقاومة كلها ،وأخص بهم إخواني شهداء (سرايا القدس)( ،إياد احلردان) ،و(حممد عبد العال)،
و(أمحد أسعد) ،و(داوود أبو صوي) ،واحلاج (سليمان الدبس) ،و(أمين ضراغمة) ،الذين سبقوني على درب الشهادة.
ويف اخلت��ام :أس��تودعك ي��ا ش��عيب ،أس��تودعك يا (أمي) وي��ا (أبي) وأصدقائي ،أدعوكم للدع��اء لي وأنا أقوم
بعمل��ي ه��ذا ،وأن��ا يف قناع��ة ب��ل يف أمت القناع��ة مبا أقوم به؛ ألنه اخليار الوحيد لوقف الذل والقهر الذي متارس��ه
طائ��رات الع��دو ودباباته وجنوده فوق أرضنا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أكرم إسحاق نبتييت
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المجاهد

داوود علي أمحد سعد

تاريخ الوالدة.1955/11/26 :
تاريخ الشهادة. 2001/12/05 :
البلدة األصلية :قرية أرطاس  -قضاء القدس.
مكان السكن :بلدة أرطاس  -حمافظة بيت حلم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.8 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جتم��ع للع��دو الصهيون��ي مبنطقة
التلة الفرنس��ية يف مدين��ة القدس احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
يق��ول اهلل يف كتاب��ه العزي��ز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب]23 :

لكل األهل واألحبة :وإىل كل من يس��أل عين ،وخاصة زوجيت وأوالدي وإخواني ،فبعد التوكل على اهلل
ق��د نوي��ت للخ��روج استش��هاد ًيا يف س��بيل اهلل ،وتلبي��ة إىل رس��ول اهلل ﷺ ،ثم ً
انتقاما ألرواح الش��هداء (أمحد أس��عد)
و(يوس��ف عاي��ش) و(حمم��ود أب��و هنود) و(عاطف عبيات) و(يوس��ف أبو صوي) و(زياد أبو ص��وي) و(مازن أبو
صوي) و(حممود ش��اهني) ولش��هداء فلسطني مجي ًعا.
وختام��ا :ال أق��ول ً
ً
وداع��ا ،ب��ل إىل اللق��اء يف جن��ات اخلل��د يك��ون االلتق��اء عن��د إخوان��ي الش��هداء وعل��ى رأس��هم
الدكتور (فتحي الش��قاقي) .حتية خاصة إىل مساحة الس��يد (حس��ن نصر اهلل) وإىل الش��يخ (أس��امة بن الدن).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
داوود علي سعد
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حممد شحادة عبد التعمري

تاريخ الوالدة.1963/04/30 :
تاريخ الشهادة. 2008/03/12 :
البلدة األصلية :قرية التعامرة  -قضاء القدس.
مكان السكن :حي وادي معالي  -حمافظة بيت حلم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.7 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة ومعه ثالثة من اجملاهدين(*) يف مدينة بيت
حلم ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبع��د الص�لاة والس�لام على س��يدنا حممد وآله الطيب�ين الطاهرين وأصحابه املنتجبني .أب��دأ قولي بالدعاء
إىل اهلل أن يثبت�ني ملواجه��ة األع��داء ،وأن يلحق�ني مبحمد وآل حممد ،وأن تكون الش��هادة من نصييب.
ي��ا أوالدي :مل أس��تطع أن أوصيك��م ،وأودعك��م ف��كل احل��ب لك��م ،وأقبلون��ي حبي ًب��ا غال ًي��ا عل��ى نفوس��كم،
وأوصيك��م بوالدتك��م والص�لاة واألخ�لاق احلس��نة.
ي�ا أوالدي :ال تظن�وا بأن�ي م�ن امل�وت ه�ارب ،ومن الش�هادة خائف ،بل ه�ي الفوز ورب الكعب�ة كما قال أمري
َ َُ ُ
َّ ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم أُ ْق َت ُل،
املؤمنني ومتنى قبله رس�ول اهللَ ( :وال ِذي َنف ِس�ي ِب َي ِد ِه َو ِد ْد ُت أ ِّني أقا ِتل ِف َسِ�ب ِ
ُث َّ�م أُ ْح َياُ ،ث َّ
�م أُ ْق َت ُل)[ .صحيح البخاري]
كل احملب��ة لك��م ول��ك ي��ا زوجيت الصابرة واجملاهدة ،يا من عش� ِ�ت معي املعان��اة بكل حلظاتها ،ويا أوالدي يا
م��ن أحببتك��م وغرس��ت حمبتك��م يف قل�بي ..ل��ن يكون لك��م يف قليب إال احملبة ،كم سأش��تاق إليكم ي��ا أوالدي ويا
زوجيت فال حتملوا أي هم فإن اهلل معنا ..وتوكلوا على اهلل فإن هذه الدنيا فانية ،وال تتأثروا وال حتزنوا كثريًا
فه��ذه اجلنة ،ويا اهلل فاجعل مثواي ومثواهم اجلنة.
ً
وعانيت ،احتس��بيين عند اهلل وتوكلي
صربت
ِ
كل أملي أن تصربي يا زوجيت العزيزة يا من صربت طويل ِ
عل��ى اهلل فإن��ي دع��وت اهلل كث�يرًا أن ال جيع��ل احلي��اة أك�بر همي ،كي��ف ال وقدوتي رس��ول اهلل وأهل بيته عليهم
الس�لام الذين ُظلموا وعانوا وصربوا وحتملوا واستش��هدوا يف س��بيل اهلل .اللهم امجعين بهم واجعلين من الصادقني
الصاحلني ،وامجعين مبن أحب يا اهلل ،اللهم اغفر لي ذنيب وكفر عين سيئاتي ،اللهم اهدي أوالدي ملا حتب وترضى.
أحبك��م أوالدي كثي�رًا ،واهلل أحبك��م وإن كنت ش� ً
�ديدا عليكم ،فهو ألن��ي آمل أن تكونوا مؤمنني صاحلني
أقوي��اء ،إياك��م أن تزعج��وا أمك��م ..وتوكل��وا عل��ى اهلل ،واعلموا أن اجلنة مثوى الصابري��ن ..وإىل اللقاء يف جنات
اخلل��د م��ع حممد وآل حممد ..وهيهات منا الذلة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد شحادة التعمري
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :عماد حسني الكامل) ،و(عيسى مرزوق زواهرة) ،و(أمحد خليل البلبول) ومجيعهم من حمافظة بيت حلم.
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الشهيد
المجاهد

نضال إمساعيل عوض العبيات

تاريخ الوالدة.1974/02/04 :
تاريخ الشهادة. 2002/04/29 :
البلدة األصلية :مدينة بيت حلم  -قضاء القدس.
مكان السكن :قرية العبيات  -حمافظة بيت حلم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي بع��د حماصرت��ه يف كنيس��ة امله��د يف مدينة
بي��ت حل��م ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من العم��ل اجلهادي
املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

علي؛ ألني سوف أكون مع الرسول وصحبه إىل اخلري بإذن اهلل؛ ألن
وصييت إىل أهلي من بعدي :أال حتزنوا َّ
واجب كل مسلم شريف أن جياهد يف سبيل اهلل.
كم��ا أق��ول جلمي��ع الش��باب :أن حيرص��وا عل��ى طاع��ة اهلل عز وج��ل ،وأن تك��ون أعمالكم خالص��ة لوجه اهلل
عز وجل.
كم��ا أق��ول لك��م ي��ا أهل��ي ،وي��ا إخوان��ي يف فلس��طني :كونوا على قل��ب واحد لك��ي ندحر االحتالل الغاش��م
الظامل.
إخوتي يف سبيل اهلل :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ،والتمسك بكتاب اهلل وسنة رسوله؛ ألن الرسول الكريم قال
ََ ُْْ َ
َّ َ َ
ُّ
َ
ْ
ُ
يَ ،وأَ َح ُد ُه َما أَ ْك َُب ِم َن ْال َخ ِرِ ،ك َت ُ
اب اهلل َح ْب ٌل
لنا( :إِ ِّني ق ْد َترَك ُت ِفيك ْم َما إِ ْن أخذت ِب ِه ،ل ْن َت ِضلوا َب ْع ِدي ،الثقل ْ ِ
َْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
الس َما ِء إِل ال ْرضَ ،و ِع َْت ِتي أ ْهل َب ْيت ،أل َوإِ َّن ُه َما ل ْن َي ْف َ ِتقا َح َّتى َير َدا َعل َّي ال ْو َ
َْ
م ُدو ٌد ِم َن َّ
ض)[ .مسند أمحد بن حنبل]
ِ
ِ
ِ
وقب��ل أن أنه��ي وصي�تي :ه��ذه ال�تي ال يعل��م أح��د م��ا بداخله��ا إال اهلل ع��ز وج��ل وهي :أن��ا ابن (س��رايا القدس)
الذراع العس��كري لـ (اجلهاد اإلس�لامي) يف فلس��طني ،وقد عملت مع الش��هيد القائد (أبو خليل) رمحة اهلل عليه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال إمساعيل العبيات
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يوسف حممد حممود عايش

تاريخ الوالدة.1968/07/01 :
تاريخ الشهادة. 2001/10/22 :
البلدة األصلية :قرية أرطاس  -قضاء القدس.
مكان السكن :بلدة أرطاس  -حمافظة بيت حلم .
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث أطل��ق الرص��اص عل��ى جتم��ع للع��دو الصهيون��ي يف مدين��ة
الق��دس احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين ،ومذل الكافرين .وبعد:
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا مس��لمني ،وهدان��ا لإلمي��ان ب��ه وبالرس��ل واألنبي��اء ،وف��رض علين��ا اجلهاد يف س��بيله،
إلع�لاء كلم��ة احل��ق ونصرة الدين ورفع اللواء وتطهري البالد واملقدس��ات من دن��س الكافرين املغتصبني ألرض
املس��لمني ،وف��رض علينا نصرة املس��لمني أينما وجدوا.
اكتب هذه الوصية ملن بعدي من أهلي وإخوتي إذا وقع قدر اهلل ونلت ما متنيت (الش��هادة) ،فإن انتمائي
هلل ،وعملي وجهادي يف سبيل اهلل ،إلعالء راية اإلسالم وللحكم مبا أنزل اهلل على احلبيب املصطفى سيدنا حممد
ب��ن عب��د اهلل ﷺ .فلذل��ك ال جي��وز م��ن بعد هذه الوصية ألي حركة أو أي فصيل يف فلس��طني االعرتاف والتبين
نا َْ
ال ْع َم ُال ِب ِّ
هلذا العمل سوى (اجلهاد اإلسالمي) وهو يف سبيل اهلل .قال رسول اهلل ﷺ( :إِ َّ َ
ات)[ .سنن ابن ماجه]،
الن َّي ِ
وليتقبل اهلل مين ومن مجيع من عمل من أجل اإلس�لام ،وال بد للحق أن يعلو ،وال بد للظلم أن يزول.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
يوسف حممد عايش
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أمحد حسام سعيد طوباسي

تاريخ الوالدة.1987/08/27 :
تاريخ الشهادة. 2006/01/31 :
البلدة األصلية :قرية زرعني  -قضاء جنني.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تواج��ده يف
بلدة (عرابة) وهو مطلوب ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والصالة والس�لام على قائد جن��د اجملاهدين ،وعلى آله وأصحابه الغر امليامني .حتية
من قلب تعلق حببل اهلل املتني ،حتية من نفس تواقة للقاء األحبة حممد وصحبه ،حتية من شهيد مؤمن حي
ينتظره من سبقوه من الشهداء .وبعد:
إن�ني أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ولكنه��ا س��نة اهلل ع��ز وج��ل يف خلق��ه ،وأن ه��ذه الدني��ا ال خيل��د فيه��ا أح��د فإن
تس��ببت لكم ببعض املتاعب واملش��اق؛ لكنها س��تكون إن ش��اء اهلل رخيصة يف س��بيل اهلل ،وتكون عند اهلل عظيمة
األج��ر والث��واب ،واعلم��وا أن اهلل ع��ز وجل يبتل��ي املؤمنني على ق��در إميانهم.
إىل الوالدة الغالية الصاحلة احملتسبة الصابرة ،وإىل اإلخوة واألخوات األحبة :عند مساعكم نبأ استشهادي
ارفع��وا رؤوس��كم عال ًي��ا لتعان��ق عن��ان الس��ماء؛ ألن ابنك��م أح��ب لقاء اهلل عز وج��ل فأكرم��ه اهلل مبيتة كرمية
شريفة .أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل والتقرب إليه يف كل األحوال ،وكونوا على ثقة باهلل أنه لن يضيعكم.
أم��ي الغالي��ة الصاب��رة :ي��ا م��ن كن��ت (األب) و(األم) ،س��احميين يا حبيب�تي ومهجة قليب ،و(أم��اه) ال حتزني
عل� َّ�ي ب��ل افرح��ي (أم��اه) ،إن رض��ا ّ
رب العامل�ين عل� َّ�ي مره��ون برضاك .وصييت ل��ك عند مساع نبأ استش��هادي ،أن
تقوم��ي باحلم��د والش��كر هلل ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]157-156 :راج ًي��ا م��ن اهلل ع��ز وج��ل أن
على
منك أن ال تنس��يين من دعائك وال تبكي َّ
جيمعين بـ (أبي) الغالي رمحه اهلل يف جنان اخللد آآآآآآآآمني ،وأرجو ِ
ولك��ن زغ��ردي ،فه��ذا ع��رس ابن��ك كوني كما تعلم��ت منك الصرب والعطاء ي��ا مهجة قليب.
قصرت ً
أم��ا أنت��م ي��ا إخوت��ي ويا أخواتي :س��احموني إن ّ
يوما يف حقكم ،فلكم يف جس��دي موضع القلب .أقول
ً
لك��م ال حتزن��وا عل��ى فراق��ي فنع��م الف��راق إذا كان جبوار عرش الرمح��ن ،أرجو منكم أن تكون��وا عونا لـ (أمي)
وال ُت ِّ
قص��روا فيه��ا ،وكون��وا م��ن الصابري��ن احملتس��بني ،واثبتوا وليش��د بعضكم أزر بعض ولتتمس��كوا بدين اهلل
وحبل��ه املت�ين.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :نضال علي أبو سعدة) من سكان بلدة عالر مبحافظة طولكرم.
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إخوتي ومهجة فؤادي( :كمال) (أبو حس��ام) و(حممد) و(س��عيد) فك اهلل أس��ركم ،وخفف عنكم ومجيع
األس��رى واألس�يرات ،ك��م أن��ا مش��تاق لرؤي��ة وجوهك��م املنرية فلس��اني دائم ذكرك��م .أخي (س��عيد) (أبا إياد)
إن احلك��م إال هلل ع��ز وج��ل ،وأن��ا عل��ى يق�ين ت��ام بإميان��ك وبعزميت��ك فمن��ك تعلم��ت اجله��اد وعلى دربك س��رت
وتقدمت .كم وددت ومتنيت أن يقدرني اهلل عز وجل على عمل ش��يء مقابله أعمل على فك أس��ركم ،وأنا
ً
متأم�لا يف ذل��ك؛ فحريتك��م الغالي��ة علينا ومجيع األس��رى واألس�يرات تش��غل بالنا مجي ًعا ،س��ائلني املوىل
م��ا زل��ت
ع��ز وج��ل أن يق��در لن��ا اخل�ير يف ذل��ك ،إن��ه مسي��ع جمي��ب الدع��اء .وإن جاء وق��ت املنية قب��ل حتقيق م��رادي على
ه��ذه الدني��ا ،فإن��ي ألق��ي به��ا أمان��ة ثقيلة يف أعن��اق إخواني يف درب اجله��اد ،وهذا قدر اهلل وتوكل��وا على اهلل ،ولن
ينس��اكم املوىل القدي��ر وأقول لكم:
وفــرّق بيننــا كأس املنــون
نلتق يف األرض يوما
لئن مل ِ
حييا بها احلنون مع احلنون
فموعدنا غـــدا بــدار خلــد
قص��رت ً
أعمام��ي ،أخوال��ي ،إىل جريان��ي ومجي��ع م��ن عرف��ت يف ه��ذه الدني��ا :س��احموني إن ّ
يوم��ا يف حقك��م،
فلكم يف قليب وافر احملبة واالحرتام والتقدير ،س��احموني إن س��بب لكم االحتالل ً
آالما بس��بيب؛ فهدفه النيل من
عزميتنا ،ولكن أنى له ذلك فواهلل لتأجرن رغم أنوفكم هكذا قال رس��ولنا الكريم حممد ﷺ ،وإني أحبكم حب
االبن ألبيه.
إىل أصدقائي ورفاق دربي :أوصيكم بتقوى اهلل والتمسك بهذا الطريق ،وإخالص النية ،وأن حتافظوا على
طريقك��م وال تأبه��وا مب��ن خذلك��م ،وال ترتكوا علم اجلهاد ،فما تركت أم��ة اجلهاد إال ّذلت .وإىل اللقاء يف جنان
اخللد مع النبيني والصديقني ومن سبقنا من الشهداء ..آمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
الشهيد احلي بإذن اهلل
أمحد حسام الطوباسي
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الشهيد
المجاهد

أمحد خريي فتحي حييى

تاريخ الوالدة.1982/08/02 :
تاريخ الشهادة. 2003/07/08 :
البلدة األصلية :قرية كفر راعي  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة كفر راعي  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر داخل مطعم للعدو الصهيوني مبدينة
"نتانيا" الصهيونية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلم��د هلل ال��ذي أعزن��ا باإلس�لام ،وش��رفنا يف الس��كن يف أرض الرب��اط ،وجع��ل ش��رف الش��هادة واالستش��هاد
طريقن��ا إىل اجلن��ة.
أهلنا يف فلس��طني ،كل فلس��طني من البحر إىل النهر :أنا االستش��هادي احلي بإذن اهلل( :أمحد خريي فتحي
حيي��ى) أتق��دم م��ن أج��ل اهلل ً
أول ،أتق��دم اليوم من أج��ل الرد على جرائ��م االحتالل وقطعان املس��توطنني ،أتقدم
الي��وم لل��رد عل��ى تدني��س املس��جد األقص��ى والقبة الش��ريفة ،أتقدم الي��وم للرد على بن��اء املس��توطنات ومصادرة
األراض��ي ،أتق��دم الي��وم لل��رد عل��ى "ش��ارون" و"موفاز" وكل الراس��بني ،نتق��دم اليوم حنن (س��رايا القدس) ليعلم
"ش��ارون" وزمرت��ه أنن��ا ل��ن ننس��ى املعتقل�ين فيج��ب إطالق س��راح كاف��ة املعتقلني دون اس��تثناء .ول��ذا قررت أن
أقات��ل ب��إذن اهلل ً
أيض��ا ،ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظيم[ .الش��عراء ،]227 :اهلل أكرب والنصر
لإلس�لام وفلس��طني ،واملوت للخونة واملتخاذلني.
وإنه جلهاد ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد خريي حييى
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الشهيد
المجاهد

أمحد عزت سعيد زيود

تاريخ الوالدة.1987/05/22 :
تاريخ الشهادة. 2007/05/04 :
البلدة األصلية :قرية حواسة  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة سيلة احلارثية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح مع قوات االحتالل الصهيوني بعد حماصرة يف
ت�لال منطق��ة الس��يلة احلارثي��ة مبحافظة جنني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وصي��ة لأله��ل األع��زاء :أن��ا الش��هيد احلي (أمحد عزت س��عيد زيود) أكت��ب هذه الكلمات املختص��رة ،وأنا يف
كام��ل إرادت��ي للس�ير يف ه��ذا الطري��ق الذي أمرنا بها اهلل ورس��وله وهو اجلهاد يف س��بيل اهلل.
علي؛ ألننا س��نلتقي يف جنة النعيم إن ش��اء
أهل��ي األع��زاء :إذا ج��اء خ�بر استش��هادي الرجاء منكم أن ال تبكوا َّ
اهلل ،فإنين اخرتت طريق الشهيد (نعمان طحاينة) (أبو احلسني) قائدنا ،وتربيت على يديه على طريق اجلهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد عزت زيود

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :مهدي حممد أبو اخلري) ،و(خالد صاحل درويش) وكالهما من حمافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

أمحد علي مفلح عباهرة

تاريخ الوالدة.1984/11/05 :
تاريخ الشهادة. 2003/06/19 :
البلدة األصلية :قرية اليامون  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة اليامون  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
على مغتصبة بيس��ان يف منطقة الغور.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ً
وانتقاما
أنا االستشهادي( :أمحد علي مفلح عباهرة) ابن (سرايا القدس) ،أقدم نفسي يف سبيل اهلل والوطن
لدماء الشهداء األبرار ،واخلزي والعار للجواسيس واخلونة ،واجملد واخللود لشهدائنا.
أوصيكم يا أمي وأبيت :بتقوى اهلل.
وأوصيك��م ي��ا إخوت��ي :بتق��وى اهلل والص�لاة ،وكون��وا فخوري��ن أن�ني قدم��ت روح��ي ش� ً
�هيدا يف س��بيل اهلل
والوط��ن ،وإن ش��اء اهلل س��وف جيمعن��ا يف اجلن��ة.
وإنين أش��د على يد الش��عب الفلس��طيين يف املقاومة واس��تمرار العمليات االستشهادية ،وإن شاء اهلل سوف أقتل
أكرب عدد منهم ر ًدا على جرائمهم وما يفعله جيش االحتالل احلقري اجلبان اجملرم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد علي عباهرة
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الشهيد
المجاهد

أسامة إبراهيم عيد نغنغية

تاريخ الوالدة.1979/02/12 :
تاريخ الشهادة.2001/03/04 :
البلدة األصلية :قرية املنسي  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة عل��ى حاج��ز اجللم��ة بالق��رب م��ن حمافظ��ة
جنني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]169 :

أمي احلبيبة ،أبي احلبيب ،إخوتي األحبة :إني أكتب لكم كلماتي هذه وأنا بكامل س��عادتي؛ ألني أش��عر
يف كل ي��وم ويف كل حلظ��ة أن��ي س��أغادر ه��ذه الدني��ا إىل دار الق��رار واالس��تقرار دار اآلخ��رة .واهلل ي��ا أحب�تي إني
سعيد ً
جدا بطريقي هذا واختياري ،فكل ما أريده منكم هو أن تساحموني ملغادرتي لكم ،فواهلل أني أشتاق لكم
وأنا بينكم وسأش��تاق لكم كثريًا .ولكن اش��تياقي للقاء ربي ورس��ولي وأحبيت ولدنيا اآلخرة هو أقوى مين ،فأنا
ً
جماهدا إلع�لاء كلمته
اخ�ترت طريق��ي وأن��ا س��عيد باختي��اري ،فأن��ا بع��ت نفس��ي إىل اهلل ووهبته��ا يف س��بيل اهلل
وحمارب��ة أعدائ��ه ،ف��واهلل أكت��ب لكم هذه الكلمات وأمتنى لقاء رب��ي قبل إنهاء هذه الكلمات.
أم��ي ،أب��ي ،إخوت��ي ،أحباب��ي مجي ًعا :واهلل إني أحبكم ،ولكن هناك ما يش��دني لفراقكم ،فاصربوا على فراقي
وال حتزن��وا ،فأن��ا واهلل أش��عر أن��ي س��عيد ج� ً�دا بطريق��ي إىل اجله��اد ،ف��إذا كت��ب يف أي وق��ت أن أك��ون ش��هيدا
فأرجوك��م أن ال حتزن��وا عل� َّ�ي ،وتأك��دوا أن��ي س��أكون بانتظارك��م .ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :فرب��ي ال خيل��ف وع��ده.
أم��ي احلبيب��ة ،أب��ي احلبي��ب ،إخوت��ي :أرج��و منك��م أن تبارك��وا ل��ي الش��هادة ،وأن تطمئنوا عل� َّ�ي وادعوا لي،
أنا مس��افر وتأكدوا أنه س��يكون لنا لقاء إن ش��اء اهلل .أرجوكم عيش��وا حياتكم ،وكونوا س��عداء ،يوم ش��هادتي
ه��و ي��وم عرس��ي .وأرج��و منك��م يوم عرس��ي أن تزفوني إىل بييت مباش��رة ،وال تتأخروا ً
إطالق��اً .
وداعا يا أحبيت،
أوصيكم بالص�لاة والدعاء لي.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أسامة إبراهيم نغنغية
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الشهيد
المجاهد

إمساعيل صبحي صادق حنايشة

تاريخ الوالدة.1987/12/21 :
تاريخ الشهادة. 2006/05/14 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح مع قوات االحتالل الصهيوني بعد حماصرة يف
ت�لال منطق��ة الس��يلة احلارثي��ة مبحافظة جنني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أهلي األعزاء ،أصدقائي األحباب:
ً
مطارد يف اجلبال ويف الـــــواد
طريــدا ما طردت ألجـــل ذنـــب
وأدعـــــو اهلل ً
موتا يف جهـــــاد
حتاول "إسرائيل" واخلونة اغتيالي
وأرمى باجلرائــــــم والتمادي
تشري أصابــــع األنــــــذال حنــــــوي
قتلهــــم عـــــــزة حتت الزناد
ذلك ألنــــــي باحلــــــق أشــــــــــــدو
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إمساعيل صبحي حنايشة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :ثائر صبحي حنايشة) من سكان بلدة قباطية مبحافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

أمني مجال حممد حسني

تاريخ الوالدة.1985/03/01 :
تاريخ الشهادة. 2004/11/07 :
البلدة األصلية :قرية بريكة  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة
بالق��رب م��ن بل��دة (يعب��د) مبحافظ��ة جن�ين.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

أنا الشهيد احلي أخوكم يف اهلل( :أمني مجال حممد حسني) قبل كل شيء أوصيكم بتقوى اهلل ،وبالصالة
والزكاة وبذكر اهلل ،فإن أدركتم أسرار احلياة فلن جتدوا جديرًا باحلب إال اهلل.
إن وصييت هذه :تكون لكم ضو ًءا تنري دربكم ،أوصيكم أن تكملوا هذا املشوار من أجل أبنائكم ،بأن تسريوا
على هذه الدرب كما سار رسولنا ﷺ ،وكما سار أبناؤنا وأجدادنا وإخواننا.
باهلل عليكم :أن حترروا األقصى األس�ير من يد الصهاينة ،وتهتموا بقضية فلس��طني احلبيبة .القدس أمانة
يف أعناقكم أيها األبطال تناشدكم وتصرخ واإسالماه! فهبوا لنصرة األقصى ،ولبوا النداء وحرروها من دنس
العدو؛ ألن دماءنا رخيصة من أجلك يا قدس.
وحن��ن يف ه��ذه احلي��اة الصعب��ة ،رغ��م الع��ذاب علمتن��ا احلياة كي��ف ننتقم م��ن أجلك يا قدس ،وس��نعيش
رغم الذل والعذاب كالنسر فوق القمة الشماء من أجلك يا قدس.
كتبت امسك على اجلبال ومسحته الرياح
وكتبت امسك يف البحار ومسحته األمواج
وكتبت امسك يف قليب ولن متحوه األيام
وأكتب ألهلي األعزاء وأقول هلم:
وذلك وداع العني للجسد
ودعتكم وهليب الشوق يف كبدي
أم أنـــــه وداع إىل األبــــد؟
هل ستعــــــود األيــــــام ونلتقــــــي
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمني مجال حسني
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :فادي خضر اغبارية) ،و(حممد خالد مشارقة) ،و(حممود حممود صالح الدين) ومجيعهم من حمافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

أنس حممود حممد عجاوي

تاريخ الوالدة.1985/10/27 :
تاريخ الشهادة. 2003/04/19 :
البلدة األصلية :مدينة جنني  -قضاء جنني.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني .
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على مستوطنة "شاكيد" بالقرب من حمافظة جنني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﱸ

صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

أن��ا االستش��هادي احل��ي( :أن��س حمم��ود حمم��د عج��اوي) ابن (س��رايا الق��دس) اجلناح العس��كري ل��ـ (حركة
اجلهاد اإلس�لامي) .أهدي هذه العملية لوطين وأبناء ش��عيبً ،
انتقاما من زمرة املخابرات "اإلس��رائيلية" اليت تقوم
بإسقاط العشرات من أبناء الشعب الفلسطيين ،وعدد من هؤالء الضحايا اليت قامت املخابرات بإسقاطهم .كما
أدعو كل من سقط يف شباك املخابرات أن يسلك طريق احلرية واالستشهاد .ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الش��عراء]227 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أنس حممود عجاوي
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الشهيد
المجاهد

أنور حممود أمحد محران

تاريخ الوالدة.1972/07/21 :
تاريخ الشهادة. 2000/12/11 :
البلدة األصلية :قرية حواسة الفوقا  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة عرابة  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة املتمرك��زة عل��ى جب��ل (جرزي��م) مبدين��ة
نابلس ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أوصيكم:
 .1علموا أوالدكم حب الرتاب ،فإن حب الرتاب من حب الوطن.
 .2أيه��ا الصاع��دون باألم��ة م��ن الق��وة الكامن��ة إىل الفع��ل املعج��ز ،وم��ن اجله��اد واملقاوم��ة إىل احلرية لتس��جل
بس�لاح اإلرادة واالستش��هاد تاري��خ األم��ة احلقيق��ي ضد التاري��خ املزيف.
 .3اطمئن��وا أيه��ا األح��رار ،س��يأتي ي��وم نذاك��ر فيه كت��اب احلرية بعنف ،وتس��مع فيه كل الدنيا نش��يد
الش��هادة م��ا دام فين��ا (ج��رح الش��قاقي) النازف ،ل��ن يهدأ لنا بال إال ببحر م��ن دماء القاتل.
 .4سنمضي ونقتحم اآلفاق ،وتكون دماؤنا ً
مشسا تبدد هذا الظالم ،و نا ًرا حترق األعداء.
 .5دماء الشهيد تناديكم :الثبات الثبات ،اجلهاد اجلهاد ،املقاومة املقاومة .ولسان حالكم جييبهم :لن يسقط
من أيدينا علم األحرار املشرع ،لن خيرج من أيدينا من يستسلم أو خيضع.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أنور حممود محران
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الشهيد
المجاهد

جالل خليل حممد حماميد

تاريخ الوالدة.1984/05/20 :
تاريخ الشهادة.2002/02/08 :
البلدة األصلية :قرية دير أبو ضعيف  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة دير أبو ضعيف  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أح��د اجملاهدين(*) بعد
اس��تهداف الس��يارة املفخخ��ة ال�تي كان يقوده��ا يف منطق��ة (وادي
ع��ارة) أثن��اء توجه��ه لتنفي��ذ عملي��ة استش��هادية يف عم��ق الكي��ان
الصهيوني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونهج نهجه بإحس��ان إىل يوم
الدين.
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]170-169 :

أحييكم بتحية اإلسالم ،أما بعد:
أنبئك��م خب�بر استش��هادي ح ًب��ا هلل ،وأرض��ه املقدس��ة ،والقدس الش��ريف .إني أعتذر عما أس��بب لكم من حزن
وأمل ودم��وع بع��د الرحي��ل ،فإن��ي أوصيك��م بتق��وى اهلل ،ورض��اه والرتح��م عل��ي ،فرض��ى اهلل م��ن رض��ى الوالدي��ن.
علي وال حتزنوا ،فإني شافع لكم يوم القيامة إن شاء اهلل .أذكر نفسي وإياكم بأن أجلي
وأوصيكم أن ال تبكوا َّ
ً
س��وف يتم إن مت ش� ً
�هيدا أو مل أمت ش��هيدا ،فالش��هادة عند اهلل أفضل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
جالل خليل حماميد

(*) هو الشهيد اجملاهد( :توفيق هاشم حماميد) من سكان بلدة دير أبو ضعيف مبحافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

جهاد حممد حسين عويضات

تاريخ الوالدة.1985/08/24 :
تاريخ الشهادة.2005/10/31 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاصة الصهيونية بعد مطاردة له يف بلدة (قباطية) مبحافظة
جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي
املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]191 :

احلمد هلل الذي أعزنا باجلهاد يف سبيله ،وأذل القاعدين عنه ،احلمد هلل معز املؤمنني ،ومذل اخلونة واملتكربين.

ق��ال تع��اىل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]38 :

إن الع�ين لتدم��ع ،وإن القل��ب ليح��زن عل��ى ما أرى على أرض فلس��طني احلبيبة ،أين ه��م أحفاد صالح الدين
األيوب��ي ،وخال��د ب��ن الولي��د ،أي��ن هم مح��اة هذا الدين ،أين هم طليعة هذه األمة ،أين ه��م رفعة ال إله إال اهلل؟ مل
ع��اد الس��يف مذل� ً
�ول إىل غم��ده؟ أي��ن هم جند اهلل ،ماذا أقول؟ أال يكفين��ا ًذل ومهانة؟! ملاذا ال نكون حنن األعلني؟
لن أس��تطيع أن أتكلم إال بالدعاء لكم.
وإني أوصيكم ونفس��ي :بتقوى اهلل ،ولتنظر نفس ما قدمت لغد ،وأن تنهضوا وتنظموا صفوفكم لتكونوا
سيف اهلل املسلول الذي يضرب رقاب األعداء ومن ساندهم .وأرجو أن تتقربوا إىل اهلل بالصالة ،والصيام ،والذكر،
وبالدع��اء ،وااللت��زام بص�لاة اجلماع��ة يف املس��جد .ﱹ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .ل عمران]139 :

أم��ي احلبيب��ة ،أب��ي احلبيب ،إخوتي األحب��اب واألعزاء ،أصدقائي األحب��اب :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ل عم��ران ،]139 :بصربك��م وإميانك��م أوصيك��م باملداوم��ة عل��ى
العب��ادة وااللتزام بها.
أوصيك يا أمي :أن توزعي احللوى عند مساع خرب استشهادي.
أب��ي :أرج��و أن ال تي��أس ،وأن تص�بر ،وأرجو من اهلل أن يهديك إىل صراطك املس��تقيم .وإني اخرتت رضوان اهلل
واجلهاد يف سبيل اهلل.
أرجو من اهلل جل يف عاله :أن يكون عملي هذا ً
خالصا لوجهه الكريم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
جهاد حممد عويضات
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الشهيد
المجاهد

حسام حممود إبراهيم عيسه

تاريخ الوالدة.1983/12/05 :
تاريخ الشهادة.2006/12/20 :
البلدة األصلية :قرية صانور  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة صانور  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة بع��د مط��اردة له
يف حمافظ��ة جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل م��ن العمل
اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائد س��رايا اجملاهدين وعلى آله وصحبه أمجعني ،ومن س��ار
عل��ى درب��ه القويم إىل يوم الدين.
ق��د جي��زع بع��ض الن��اس النقط��اع أواصرهم يف الدنيا ،وقد يفجع البعض لفقد ش��يء من هذه الدنيا الزائلة،
ولكن َ
الك ِّيس الفطن أال يأخذ هذه الدنيا وقارا ،وليس هلا يف قلبه اعتبار .الداعون هلذه الدنيا والالهثون وراءها
يفن��ون أعماره��م ك� ً�دا وتع ًب��ا ً
وهم��ا ،وأم��ا م��ن جعل الدني��ا وراءه واآلخ��رة أمام��ه ،وكان من أبن��اء اآلخرة ومل
يكن من أبناء الدنيا ،فأوقاته فرح وسعادة ،وحتى مصائبه وابتالءاته سعادة ،كيف ال وهي من عند حبيبه،
ومنته��ى أمله اهلل الرمحن الرحيم؟
أحب�تي يف اهلل :أخ��ط لك��م وصي�تي ه��ذه لعله��ا تك��ون ش��رارة تالم��س وق��ود غريتكم على اإلس�لام واملس��لمني،
ودفع��ة جلهودك��م للوص��ول إىل أح��ب األعم��ال إىل اهلل ع��ز وجل.
وراج رمحة
بداية أقوم وأقدم على هذا العمل الش��ريف اجلهاد يف س��بيل اهلل ،وأنا ٍ
راض ما عند اهلل من أجرٍ ،
علي به من صحة ،ووفا ًء لنعمة اإلس�لام وس��نة نبينا الكريم ﷺ،
اهلل س��بحانه وتعاىل ،وش��اكر هلل على ما أنعم َّ
ً
ونصرة للمس��تضعفني واملظلومني من املس��لمني ،وأمل مين بأن أش��في صدور قوم مؤمنني.
أحب�تي يف اهلل :إىل كل ش��باب املس��لمني وأخ��ص امللتزم�ين منه��م ،إىل م��ن يبح��ث ع��ن األجر والث��واب فليس
هناك عمل يوازي اجلهاد يف سبيل اهلل ،يقول ﷺَ ُ ْ ُ َ َ :
يل اهلل َك َم َث ِل َّ
ات
الصا ِئ ِم ْال َقا ِئ ِم ْال َقا ِن ِت ِبآ َي ِ
(مثل ال ِاه ِد ِف َس ِب ِ
اهللَ ،ل َي ُْف ُ�تر ِْم��ن ِص َي��ام َو َل َص َ�لا ٍة َح َّت��ى َي ْرج� َ�ع ْ ُ َ
ال ِاه ُد ف َس��بيل اهلل َت َع� َ
�ال)[ .صحيح مس��لم] ،وال يوازي أجر اجملاهد
ِ
ِ ِ ِ
ٍ
إال م��ن يق��وم وال يف�تر ويصوم وال يفطر وال أحد يس��تطيع ذلك ،فت��ارك اجلهاد يضيع أجور عظيمة وكرامات
كثرية ومغفرة واس��عة وجنة عرضها الس��موات واألرض ،فكل من يدعي أنه حريص على الثغور ويبتعد عن
اجله��اد فهو غري صادق واهلل أعلم.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :صالح الدين حافظ صوافطة) من حمافظة طوباس.
87

ُ ْ
ال َه��ا ُد ُح ْل ًوا
وأم��ا الذي��ن يقول��ون إن الزم��ان لي��س بزمان اجله��اد ،فأقول هلم حديث املصطف��ى ﷺ( :ال َي َزال ِ
الناس َز َم ٌان َي ُق ُ
ْ َ َّ
َخ ِضرًا َما َق َط َر ْال َق ْط ُر ِم َن َّ
ول ِفي ِه ُقرَّا ٌء ِم ْن ُه ْمَ :ل ْي َس َه َذا ِب َز َم ِان ِج َها ٍدَ ،ف َم ْن
الس َما ِءَ ،و َس َيأ ِتي َعلى ِ
ول اهللَ ،وأَ َح ٌد َي ُق ُ
الز َم َان َف ِن ْع َم َز َم ُان ْال َها ِدَ ،ق ُالواَ :يا َر ُس َ
أَ ْد َر َك َذ ِل َك َّ
ول َذ ِل َك؟َ .ق َالَ :ن َع ْم َم ْن َع َل ْي ِه َل ْع َن ُة اهلل َوالَْال ِئ َك ِة
ِ
َّ
ج ِع َ
اس أَ ْ َ
ني)[ .قدوة الغازي] ،فهذه دعوة لكل مس��لم أن يذوق طعم اجلهاد ،وينال أجر اجملاهد العظيم.
َوالن ِ
وإىل أولئك الذين يدعون أنهم حريصون على أعراض املسلمني ،ويظهرون غريتهم على األعراض املنتهكة،
ويظه��رون غضبه��م للجث��ث املرتامي��ة ثم ال ينتصرون هلم باجلهاد والس��يف ،فإن مش��اعرهم كاذبة مصطنعة
ولي��س كم��ا الظاه��ر ،ونقول هلم اقرؤوا س��ورة األنفال واقرؤوا س��ورة التوبة ،وانظ��روا كيف أنها مل ترتك لكم
مما تأتون به .اس��أل اهلل عز وجل أن يفتح أبواب اجلهاد.
أهل��ي األحب��ة :مل أق��دم عل��ى ه��ذا العم��ل إال بع��د أن س��ألت اهلل ع��ز وج��ل أن يوفق�ني إىل أح��ب األعم��ال إليه،
فوفق�ني إىل ه��ذا العم��ل ،فأرج��و منك��م ومن��ك ي��ا (أم��ي) أال تبك��وا عل� َّ�ي ،فكلنا ميتون ب��ل جيب علين��ا أن خنتار
كيف منوت؟ وأنا اخرتت أن أكون ش� ً
�هيدا إن ش��اء اهلل عز وجل ،فال حتزنوا س��نجتمع إن ش��اء اهلل يف اجلنة دون
ف��راق ،وال أمل ،وال ش��دة.
أخريًا :إىل كل من أخطأت يف حقه يف يوم من األيام ،أو قصرت يف حقه ،أرجو منكم مجي ًعا أن تساحموني،
وأن تدع��وا ل��ي مجي ًع��ا .وأخ�يرًا أرج��و أن تتبع��وا الس��نة يف اجلنازة والق�بر وبيت األجر ،وأنا ب��ريء من كل بدعة
وضالل��ة وم��ن كل ما ال يرضي اهلل عز وجل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حسام حممود عيسه
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الشهيد
المجاهد

حسن أمحد حسن أبو زيد

تاريخ الوالدة.1985/10/05 :
تاريخ الشهادة.2005/10/26 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جس��ده الطاهر داخ��ل جممع جتاري للعدو الصهيوني
مبدينة اخلضرية احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا االستش��هادي( :حس��ن أمح��د أب��و زي��د) وهب��ت نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل ،ث��م ر ًدا عل��ى اغتي��ال قوات
االحتالل للش��هيد القائد (لؤي الس��عدي) قائد (س��رايا القدس) يف الضفة الغربية ،ور ًدا على اغتيال ش��هداء غزة
وجنني.
وإنه جلهاد جهاد  ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حسن أمحد أبو زيد
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الشهيد
المجاهد

محزة عارف حسن مسودي

تاريخ الوالدة.1984/04/17 :
تاريخ الشهادة.2002/06/05 :
البلدة األصلية :مدينة جنني  -قضاء جنني.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاهر بالقرب م��ن حافلة للع��دو الصهيوني
عل��ى مفرق "جمدو" داخل فلس��طني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنفال]17 :
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .أما بعد:

فإني أكتب لكم هذه الوصية يا أهلي األعزاء بعد أن حس��مت أمري ،وقررت إرضاء اهلل واجلهاد يف س��بيله
بع��د أن أصب��ح ح��ال املس��لمني يرث��ى له ،وأنا واهلل م��ا أطقت مصيبتهم ومصيبيت معهم أن يذل املس��لمون بعد أن
أعزه��م اهلل يف دينه��م ،أن يصب��ح الكف��ار األمري��كان و"إس��رائيل" والغ��رب لعنهم اهلل يقررون مصرين��ا ،ويتحكمون
في��ه ،وحيتل��ون بالدن��ا ويدخلونه��ا فاحت�ين كم��ا حيص��ل يف أفغانس��تان وفلس��طني وغريه��ا من بالد املس��لمني،
ولي��س ه��ذا فحس��ب ب��ل يس��تبيحون دم املس��لم وهو أغلى عند اهلل م��ن البيت احلرم ..فكيف تص�برون؟ أنتم أيها
القاعدون عن اجلهاد يف سبيل اهلل ،وكيف تصربون وأنتم تعيشون يف حياة متاعها إن كان هلا متاع لكم قليل،
وهن��اك جن��ة عند اهلل عرضها عرض الس��موات واألرض.
أيها املس��لمون ،أيها اإلخوة :أوصيكم أن تعلموا أوالدكم ،وأن تربوهم على اإلس�لام ،وعلى اجلهاد يف س��بيل
اهلل ً
ودفاعا عن دينهم وعن حرمات املسلمني ،وليس الدفاع عن وطنهم وال عن قوميتهم .ﱹﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱸ ص��دق اهلل العظي��م[.آل عم��ران ،]103 :وأحب��وا إلخوانكم املس��لمني يف أي بالد كانوا ما حتبون
ألنفس��كم ،واتق��وا اهلل وإن تنص��روا اهلل ينصرك��م ويثبت أقدامكم ،واعملوا آلخرتكم تف��وزوا ،وأمروا باملعروف
وانهوا عن املنكر واس��تغفروا ربكم ،وتصدقوا بالدعاء لي ،وادعوا لي ،وادعوا اهلل لي ولكم.
أب��ي ،أم��ي ،إخوت��ي وأخوات��ي :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]169 :إن ش��اء اهلل نلتق��ي أن��ا وإياك��م يف اجلن��ة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
محزة عارف مسودي
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الشهيد
المجاهد

خالد حممود داوود زكارنة

تاريخ الوالدة.1973/04/23 :
تاريخ الشهادة. 2002/05/22 :
البلدة األصلية :قرية دير غزالة  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة دير غزالة  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع دوري��ة
عس��كرية صهيوني��ة بع��د تنفي��ذه هلج��وم بص��اروخ الو ض��د دورية
صهيونية بالقرب من بلدة سيلة احلارثية مبحافظة جنني ،لريتقي
ً
شهيدا بعد إشرافه وتنفيذه لسلسة من العمليات اجلهادية البطولية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱸ صدق اهلل العظيم[ .لقمان]34 :

أم��ي الغالي��ة ،زوج�تي العزي��زة ،إخوت��ي األفاض��ل ،أخوات��ي الكرميات :الس�لام عليكم ورمح��ة اهلل وبركاته.

وبعد:
فهذه وصييت أنا الفقري إىل اهلل تبارك وتعاىل( :خالد حممود زكارنة):
ً
أول :أوصيك��م مجي ًع��ا بتق��وى اهلل تب��ارك وتعاىل ،واحملافظة على أركان اإلس�لام واالهتم��ام البالغ بالصالة،
وق��راءة الق��رآن ،وصل��ة الرح��م ،واالبتع��اد ع��ن املعاص��ي واآلث��ام ،واإلحس��ان إىل عب��اد اهلل ،وك��ف األذى وتذك��ر
اآلخ��رة ،والعم��ل مل��ا بع��د امل��وت ،وع��دم االخت�لاف عل��ى الدره��م والدين��ار ،وإص�لاح ذات الب�ين ،واح�ترام الكب�ير،
والعط��ف عل��ى الصغ�ير ،وأداء احلق��وق واألمان��ات إىل أهلها.
ثان ًيا :املبلغ املوجود باس��م زوجيت (مسر) على رقم حس��ابها يف بنك القاهرة – عمان "املعامالت اإلس�لامية"
ه��و هل��ا إن ال ق��در اهلل مل تل��د ،أي يف حال��ة أنه��ا أس��قطت ،وهل��ا ولولده��ا ذك�رًا أم أنث��ى يف حال��ة أنها ول��دت ذكرًا
أو أنث��ىً .
علم��ا ب��أن ج��ز ًءا م��ن ه��ذا املبل��غ ه��و يف األص��ل م��ن راتبه��ا ،وكن��ا ق��د مجعن��ا ه��ذا املبلغ كم��ا تعلمون
لغرض ش��راء ش��قة ،وهي بعد ذلك حرة وموكلة بهذا املال إن أرادت أن تش�تري ش��قة أو أي ش��يء آخرً ،
علما بأن
زوجيت (مسر) قد س��اعدتين بعش��رات اآلالف من الش��واقل حيث أنفقت كل راتبها على مدى س��نوات زواجنا
كمصروف��ات للبي��ت وجتهيزات��ه م��ع أن ذل��ك كان واج ًبا عل� َّ�ي وليس عليها.
ً
ثالث��ا :كل م��ا يف البي��ت ه��و مل��ك لزوج�تي ،لي��س ل��ي من��ه ش��يء ،وإن كان ل��ي في��ه ش��يء فهو هل��ا ملك ،ال
ينازعه��ا أح��د علي��ه ،مل��ا ذكرت��ه ً
آنف��ا من أنه��ا أنفق��ت كل راتبها ملصروف��ات البي��ت وجتهيزاته.
راب ًع��ا :بي��ت العائل��ة ال��ذي تس��كن في��ه (أم��ي) حن��ن متفق��ون – وأذكرك��م بهذا تذك�يرًا – عل��ى أن يبقى
ألنور.
ً
خامس��ا :األرض ،قب��ل أن يت��م توزي��ع نصي�بي عل��ى ورثيت أطل��ب أن تعطي زوجيت (مسر) ثالث��ة آالف دينار
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أردني بعد بيع جزء من حصيت من األرض ،بغرض س��داد املهر املؤجل وقدره ثالثة آالف دينار أردني ،ثم بعد
ذلك يتم توزيع ما تبقى على الورثة الشرعيني حسب ما يراه القاضي الشرعي ،وال تنسوا أن لزوجيت الربع من
امل�يراث إن مل تنج��ب ،وهلا الثمن إن هي ولدت.
ً
سادس��ا :إن بقي هناك راتب يأتي من الرتبية ،أو أي راتب آخر ،أو أي مس��اعدة كانت تأتي واس��تمرت بعد
وفاتي أو أي مس��اعدة جاءت بعد وفاتي فهي للورثة الش��رعيني مبن فيهم زوجيت.
س��اب ًعا :إن أن��ا توفي��ت أطل��ب م��ن زوج�تي أن تعت��د الع��دة الش��رعية يف بيته��ا ،أو يف بيت والده��ا "عمي" ،وهي
أربع��ة أش��هر وعش��رة أي��ام ،وإن رزق�ني اهلل بول��د أن حتس��ن تربيت��ه على طاع��ة اهلل وحبه وحب رس��وله وآل بيته
وصحابته الكرام .وأطلب إليها أن تضحي من أجله ،وأن تقدم تربيته والعناية به على ما دون ذلك وأن حتافظ
على أن يكون يف كنفها ورعايتها حتى يش��ب ويكرب ويرش��د ،وأن توصيه ً
دائما أن يدعو لي باملغفرة والرمحة
واجلنة.
ثام ًن��ا :أطل��ب منك��م مجي ًعا (أمي) و(زوجيت) وإخواني وأخوات��ي وأقاربي وأصحابي وأصدقائي وجرياني أن
تساحموني مجي ًعا ،وأن تذكروني باخلري وأن تدعوا لي باملغفرة والرمحة واجلنة وأن ال يكون بعد وفاتي نواح
أو لطم أو أي شيء مناف لدين اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
خالد حممود زكارنة
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الشهيد
المجاهد

راغب أمحد عزات جرادات

تاريخ الوالدة.1984/12/18 :
تاريخ الشهادة.2002/04/10 :
البلدة األصلية :قرية سيلة احلارثية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة سيلة احلارثية  -حمافظة جنني .
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف ب��اص صهيون��ي يف مدين��ة حيف��ا
احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل ،حنمده ونس��تعينه ونس��تهديه ،ونعوذ باهلل من ش��رور أنفس��نا ،وس��يئات أعمالنا ،من يهده اهلل
فه��و املهت��د ،وم��ن يضل��ل فل��ن جت��د له ول ًيا مرش��دا ،وأش��هد أن ال إل��ه إال اهلل وأش��هد أن ً
حممدا عبده ورس��وله ،أدى
األمان��ة وبل��غ الرس��الة وكش��ف اهلل ب��ه الغمة ،حتى أت��اه اليقني وأبدأ مبا ه��و خري ،أما بعد:
ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[.آل عمران]169 :
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .النس�اء]104 :

يا أبناء اإلس�لام املفدى ،يا أبناء فلس��طني الذبيحة :يف الوقت الذي يتصاعد فيه اإلجرام الصهيوني يف كل
م��كان ،مس� ً
�تهدفا كل م��ا ه��و مجي��ل يف حياتن��ا ،ويف الوق��ت الذي يعلن العامل املس��تكرب واجلب��ان بصمت احنيازه
املطل��ق هل��ذا اإلج��رام ،ويف الوق��ت ال��ذي تصر به احلكومات العربية واإلس�لامية أن تبقى أحذي��ة أقدام الصهاينة
وأمري��كا اجملرم��ة ،ويف الوق��ت الذي تغط به الش��عوب العربية واإلس�لامية يف س��باتها العمي��ق ،وترفض أن تبصق
الدم يف وجه حكامها وسفارات القتلة على أرضها .يف هذا الوقت يقف اجملاهدون على أرض فلسطني ،ويف خميم
جن�ين الصام��د الصاب��ر ،خمي��م النص��ر الق��ادم ال حمالة ،يق��ف اجملاهدون يس��تمدون القوة م��ن اهلل العزيز اجلبار،
ويرفض��ون الرض��وخ أم��ام شراس��ة اهلجمة ووحش��يتها ،ويعلن��ون للعامل أمج��ع أن املقاومة ستس��تمر ،ميكنهم أن
يقتلوا الش��يوخ والنس��اء والقادة ،وميكنهم أن ينش��روا الدمار واخلراب ،ميكنهم أن حيرقوا األرض ويقلعوا الزرع،
لكن املقاومة ستس��تمر ً
وحتما س��تنتصر بإذن اهلل .وس��يعلم اجملرم "ش��ارون" وحكومة جنراالته وجيش��ه القذر
أن الدم بالدم ،والنار بالنار ،وأن اجملزرة يف خميم جنني لن متر دون عقاب ،وسيدفع الصهاينة اجملرمون الثمن
غال ًيا بإذن اهلل ،وليطمئن كل املخلصني ..كل اجملاهدين ..كل الش��رفاء ..كل األحرار ..أن اجلهاد واملقاومة
ستس��تمر حتى رحيل الصهاينة القتلة من كل ذرة من فلس��طني الطهور.
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ي��ا أبن��اء دي�ني وش��عيب ،ي��ا أصدقائ��ي وإخوان��ي :ه��ا ه��و اجمل��رم الس��فاح "ش��ارون" والق��ذر "موف��از" ميعنون يف
إخوتن��ا يف خمي��م جن�ين ً
قتل ودما ًرا ،قتلوا الش��يوخ واألطفال والنس��اء ،هدموا البيوت ،ونش��روا الفس��اد ،وإنه ملن
العار أن نرضى بهذا الذل ،وأن نبقى صامتني ننتظر دورنا للذبح بس��كني العربي .أيها العقالء ،أيها األحرار ،أيها
الشرفاء تقدموا وأشعلوا األرض من حتتهم ،تقدموا بكل ما متلكون ،بالعبوات ،بالقنابل ،بالرصاص ،بالسكني،
بال��دم ،باألش�لاء ف�لا وق��ت للبكاء ،فال وق��ت إال للعمل املقدس ،وإال فال تلوموا إال أنفس��كم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
راغب أمحد جرادات
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رأفت سليم جنيب أبو دياك

تاريخ الوالدة.1978/05/15 :
تاريخ الشهادة. 2002/03/20 :
البلدة األصلية :مدينة حيفا  -قضاء حيفا.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جس��ده الطاهر داخل باص للعدو الصهيوني مبدينة
حيفا داخل فلسطني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

اهلل أك�بر بالس��احات نس��معها ،اهلل أك�بر باألع��داء تنفج��ر ..إني ب��إذن اهلل عز وجل أق��دم روحي رخيصة إىل
خالقه��ا ج��ل جالله يف س��بيله ب��إذن اهلل ،فهذه طريق العزة وطريق الكرام��ة وطريق الصحابة.
في��ا أحبائ��ي وي��ا إخوان��ي :أرجوك��م أن ختلوا ولو لف�ترة قصرية كل يوم للتفكري مب��ا يرضي اهلل عز وجل،
ويرضي رس��وله عليه الصالة والس�لام ،ويرضي املسلمني.
وجسدا ً
ً
ويا مجيع القوى الفلسطينية :كونوا ً
واحدا ،فها هو العدو رغم أنه على باطل متحد،
يدا واحدة،
فكي��ف يف أصح��اب احل��ق وأصح��اب األرض مل��اذا ال نتح��د ،فق��د ختلى عن��ا القريب والبعي��د ،وملاذا ال نك��ون ً
إخوانا
ً
وصفا ً
واحدا حتت ظل اإلسالم الذي ننتمي إليه شع ًبا وأفرا ًدا .وإياكم التخلي عن سبيل اهلل عز وجل إلعالء
كلم��ة (ال إل��ه إال اهلل) ،وأذن ي��ا (ب�لال) ح��ي عل��ى درب اجله��اد ،ح��ي على النض��ال ،وأهتف بهذا الش��عب قوموا يا
رجال ،يا راس��خون بأرضكم مثل اجلبال.
وأس��ال اهلل ع��ز وج��ل أن يوفق�ني بهذا العمل املتواض��ع ،وأن جيمعين مع النيب حممد ﷺ وأصحابه رضوان اهلل
عليهم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رأفت سليم أبو دياك
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رامي علي خليل سليط

تاريخ الوالدة.1979/12/14 :
تاريخ الشهادة. 2003/07/21 :
البلدة األصلية :قرية خبيزة  -قضاء حيفا.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه لض��رب ب��اص
صهيون��ي بواس��طة ق��اذف ( )P7حي��ث مت إط�لاق الن��ار علي��ه من
قب��ل جن��ود االحت�لال الصهيوني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى نبين��ا حمم��د ﷺ ،الس�لام عليكم أيها املس��لمون املرابط��ون يف أرض الرباط
أوىل القبلت�ين ،ومس��رى نبين��ا حمم��د علي��ه الصالة والس�لام .أما بعد:
أن��ا أخوك��م يف اهلل اجملاه��د يف س��بيل اهلل ،أوصيكم بالصالة ،والزكاة ،والصيام ،ومس��اعدة الفقراء من أبناء
أمتنا اإلس�لامية .وأوصيكم أن تعلموا أوالدكم الصالة ،وعلى عمل اخلري ،ثم على اجلهاد يف س��بيل اهلل ،وليس
على الذهاب إىل اجلامعات األمريكية يف األراضي اإلس�لامية.
إنين ابن (سرايا القدس) أحد جنود اهلل على األرض ،أقدم نفسي ً
شهيدا يف سبيل اهلل ،وأدعو اهلل أن يتقبلين
ً
شهيدا ويدخلين يف جناته.
أيه��ا املس��لمون :إن اإلس�لام حباج��ة إليك��م يف ه��ذا الوق��ت؛ ألن الكاف��ر "ب��وش" أعل��ن احل��رب الصليبي��ة عل��ى
اإلس�لام ،فانظ��روا كي��ف يقت��ل املس��لمون يف الع��راق وأفغانس��تان والشيش��ان وكش��مري.
إخوت��ي يف اإلس�لام :إنن��ا يف ه��ذه األرض املبارك��ة واملغتصب��ة م��ن الكف��ار اليه��ود ،جي��ب علين��ا أن جناه��د يف
س��بيل اهلل ،ك��ي حن��رر األرض واملقدس��ات ال�تي ه��ي ملكن��ا ،واملل��ك هلل وح��ده .أقيم��وا دولتك��م بأيديك��م ،الدول��ة
اإلس�لامية ال�تي س��تحكم بالع��دل واإلخ�لاص ،وال�تي س��تعلمكم أم��ور دينكم.
إىل األصدقاء :سأالقيكم يف جنات النعيم اليت وسعها السموات واألرض بإذن اهلل.
إىل األهل األعزاء :إنين اخرتت طريق اإلسالم والشهادة ،واطلب منك يا (أمي) الرضا والدعاء ،وأطلب منك
يا (أبي) أن تكون من الصابرين ،وأطلب ً
أيضا الرضا والدعاء.
إخوتي :علموا أوالدكم الصالة ،وعمل اخلري ،وحجبوا بناتكم ،وادعوا لي يف صالتكم وافخروا أنين شهيد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رامي علي سليط
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ربيع أمحد كامل زكارنة

تاريخ الوالدة.1983/12/24 :
تاريخ الشهادة.2003/01/12 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "قاديش"
الصهيوني��ة بالق��رب م��ن حمافظ��ة جن�ين.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر اجملاهدي��ن ،وم��ذل اليه��ود املالعني ،والصالة والس�لام على إم��ام املتقني ،وقائد
اجملاهدي��ن ،وعل��ى آل��ه وصحب��ه ومن س��ار على درب��ه أو جاهد جهاده إىل ي��وم الدين .وبعد:
ها أنا حققت أمنييت ،وأقبلت على الشهادة يف سبيل اهلل بعزمية اجملاهدين ،ورحلت عن هذه الدنيا الفانية
ً
مسرعا إىل الدار اخلالدة يف جنات النعيم ،أللقى املصطفى ﷺ مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني.
أم��ي العزي��زة :يعل��م اهلل ك��م أحب��ك ي��ا (أم��ي) ،وأجثو على ركب�تي ألقبل ال�تراب الذي متش�ين عليه طل ًبا
لرض��اك عل� َّ�ي ،ف�لا حتزن��ي على فراقي ،وكون��وا من الصابرين احملتس��بني ،وس��احميين يا (أمي).
إخوان��ي األع��زاء :ك��م ه��و صع��ب فراقكم ،ولكنه ق��در اهلل اليوم أترككم ألجل اجلهاد يف س��بيل اهلل ،كي
أن��ال وإياكم رضى اهلل.
إخوان��ي :امحل��وا س�لاحي م��ن بع��دي ،وال تنس��وا اجله��اد يف س��بيل اهلل ،فه��ذا واجب ش��رعي ،احل��ق طريقكم
والنص��ر حليفك��م ،والس�لاح رفيقك��م ،وصي�تي لك��م ال ترتك��وا س�لاحكم .ق��ال تع��اىل :ﱹﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]102 :

وأخريًا :ال تنسوني من دعواتكم يف صالتكم ويف سجودكم ،واحرصوا أن تساحموني.

إىل روح :الشهيد (فتحي الشقاقي) ،والشهيد (حممود طوالبة) ،والشهيد (محزة أبو الرب) وإىل شهداء األمة
اإلسالمية أهدي هذه العملية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ربيع أمحد زكارنة
(*) هو الشهيد اجملاهد( :هاني مالك زكارنة) من سكان بلدة قباطية مبحافظة جنني.
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زياد صبحي حممد ماليشة

تاريخ الوالدة.1981/02/02 :
تاريخ الشهادة.2007/06/20 :
البلدة األصلية :قرية جبع  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة جبع  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة بع��د حماصرت��ه يف أح��د املن��ازل مبحافظ��ة
جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي
املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ناص��ر عب��اده املؤمنني املخلصني ،وهازم الكفرة واملش��ركني ،أعدائه أعداء
الدي��ن .والص�لاة والس�لام عل��ى خ�ير ه��ا ٍد وخ�ير أم�ين ،املصطفى قائد س��رايا اجملاهدي��ن الغر احملجل�ين ،وعلى آله
وصحب��ه وم��ن س��ار على دربه بإحس��ان إىل ي��وم الدين وجاهد حتى أت��اه اليقني .وبعد:
يق��ول اهلل تع��اىل وه��و خ�ير القائل�ين يف حمك��م التنزي��ل بع��د أع��وذ ب��اهلل م��ن الش��يطان الرجي��م :ﱹ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .احل��ج ،]40 :ويق��ول جل عاله ً
أيضا :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت ،]69 :ويق��ول تب��ارك يف ع�لاه ً
أيض��ا :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

إخوان��ي :ق��د ي��أمل الن��اس النقطاع أواصرهم بالدنيا ،وقد يفجع البعض بفقد ش��يء م��ن هذه الدنيا الزائلة،
ولك��ن الكي��س الفط��ن م��ن ال يرجو هلذه الدني��ا وقا ًرا وليس هلا يف قلبه اعتبار .فالس��اعون هلذه الدنيا الالهثون
وراءها يفنون أعمارهم ولألسف ً
كدا وتع ًبا ونص ًبا ً
وهما ،أما من جعل الدنيا وراءه واآلخرة أمامه فأقبل على
اآلخ��رة وأدب��ر ع��ن الدني��ا فقد ح��از عظيم الش��أن ،فجميع أوقاته فرح حت��ى مصائبه وابتالءاته س��عادة وفرح.
كي��ف ال وه��ي م��ن عن��د حبيب��ه ومنته��ى أمره وأمله ،من اهلل الرمح��ن الرحيم العلي العظيم الق��ادر الوهاب ذو
اجلالل واإلكرام ،وصدق الرسول الكريم حيث قالَ :
(ع َج ًبا ِ َل ْم ِر الُْ ْؤ ِم ِن ،إِ َّن أَ ْم َر ُه ُك َّل ُه َخيٌَْ ،و َل ْي َس َذ َاك ِ َل َح ٍد
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
إَِّل ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن إِ ْن أَ َصا َب ْت ُه ََّس��را ُء َش� َ�كرََ ،ف َك َان َخيًْا َل ُهَ ،وإِ ْن أَ َصا َبته ضرَّا ُء َصبََ ،فك َان خيًْا له)[ .صحيح مس��لم] ،أو كما
قال عليه الس�لام فش��تان بني هذا وذاك.
أحبيت يف اهلل ،إخواني ،أهلي األعزاء :أخط لكم وصييت هذه وأنا أتوجها بالدماء ،لعلها تكون ش��رارة تالمس
وق��ود غريتك��م عل��ى اإلس�لام واملس��لمني ،ودفع��ة جلهودك��م للوص��ول إىل أح��ب األعم��ال عن��د اهلل ع��ز وج��ل،
نرباس��ا ومش� ً
ولتطه��روا أنفس��كم م��ن غب��ار ه��ذه الدني��ا الفاني��ة الغرورة ،ولتكون مشعة ،بل ً
�عل ين�ير لكم طريق
احلق وس��بيل الرشاد.
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بداية :أقوم وأقدم على هذا العمل اجلهادي الش��ريف (اجلهاد يف س��بيل اهلل) وأنا راغب مبا عند اهلل من أجر
علي من صحة وعافية يف النفس واجلسد واألهل ،ووفا ًء
وراج رمحة اهلل وقبوله ،وشكرًا هلل على ما أنعم َّ
وثوابٍ ،
ً
لنعم��ة اإلس�لام ونص��رة لرس��ولنا الكري��م ﷺ للمس��تضعفني واملظلوم�ين يف األرض ،وأمل مين بأن أش��في صدور
قوم مؤمنني وبأن أنال الش��هادة.
أحبيت يف اهلل :إىل كل ش�باب املس�لمني ،إىل كل األحرار الذين ال ينامون على اجلراح ،إىل األس�ود الرابضة
عل�ى الثغ�ور ،إىل القل�وب التي تؤم�ن حبقيق�ة اإلمي�ان ،إىل املؤمنين بعدال�ة القضي�ة ،إىل م�ن يبح�ث ع�ن األج�ر
والث�واب فلي�س هن�اك عم�ل ي�وازي اجله�اد يف س�بيل اهلل بقوله ﷺَ ُ ْ ُ َ َ :
يل اهلل َك َم َث ِ�ل َّ
الصا ِئ ِم
(مث�ل ال ِاه ِد ِف َس ِ�ب ِ
َُْ
�ات اهللَ ،ل َي ْف ُُتر ِم ْ�ن ِص َي َ َ َّ
يل اهلل َت َع َال)[ .صحيح مس�لم] ،وال
ْال َقا ِئ ِ�م ْال َقا ِن ِ�ت ِبآ َي ِ
�ام َول َصل ٍة َحتى َي ْر ِج َع ال ِاه ُد ِف َسِ�ب ِ
ٍ
ي�وازي أج�ر اجملاه�د إال م�ن يص�وم النهار وال يفطر ،ويقوم الليل وال يفرت ،وال أحد يس�تطيع ذلك .فتارك اجلهاد
يضي�ع أج�و ًرا عظيم�ة وكرام�ات كثرية ومغفرة واس�عة وجنات عرضها الس�موات واألرض ،ف�كل من يدعي
أن�ه حري�ص عل�ى األج�ر والث�واب ويبتع�د عن اجلهاد فهو غري ص�ادق ،واهلل أعلم؛ ألن اجلهاد يف س�بيل اهلل مطهر
للنف�وس ومزكيها.
وأم�ا الذي�ن يقول�ون أن الزم�ان لي�س بزم�ان جه�اد أو أن ميزان القوى غير متكافئ ،فمت�ى كان إخوة (أبو
بك�ر) و(عم�ر) و(عثم�ان) و(عل�ي) ..إخ�وة (مح�زة) و(س�عد) و(خال�د) و(زي�د ب�ن حارث�ة) ..إخوة (الش�قاقي)
و(احل�ردان) و(الطوالب�ة) ..إخ�وة (الصواحل�ة) و(خال�د زكارنة) ..إخوة (الياسين) و(الرنتيس�ي) ينظرون إىل
موازي�ن الق�وى ،فالق�وة ه�ي ق�وة اإلمي�ان والعقي�دة والعزة باهلل واإلسلام والثبات عن�د اللقاء .أق�ول هلم حديث
الن�اس َز َم ٌان َي ُق ُ
ُ ْ
ْ َ َّ
ال َه�ا ُد ُح ْل� ًوا َخ ِض�رًا َم�ا َق َط� َر ْال َق ْط� ُر ِم َن َّ
�ول ِفي ِه
املصطف�ى ﷺ( :ال َيَ�زال ِ
الس َ�ما ِءَ ،و َس� َيأ ِتي َعلى ِ
�ول اهللَ ،وأَ َح ٌد َي ُق ُ
الز َم َان َف ِن ْع َم َز َم ُان ْال َها ِدَ ،ق ُالواَ :يا َر ُس َ
�ان ج َها ٍدَ ،ف َم ْن أَ ْد َر َك َذ ِل َك َّ
ُق�رَّا ٌء ِم ْن ُه ْ�مَ :ل ْي َ َ َ
ول
ِ
�س َه�ذا ِبز َم ِ ِ
َ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َْ َ َّ
ج ِع َ
اس أَ ْ َ
ين)[ .قدوة الغ�ازي] ،أو كما قال عليه السلام .فهذه
ذ ِل�ك؟ .ق�ال :ن َع ْ�م َم ْ�ن َعل ْي� ِه ل ْعن�ة اهلل َوالال ِئك� ِة َوالن ِ
دع�وة ل�كل مس�لم أن ي�ذوق طع�م وحلاوة اجله�اد ،وأن ين�ال أج�ر اجملاه�د العظي�م .وإىل أولئ�ك الذي�ن يدعون
أنه�م حريص�ون على أعراض املس�لمني ،ويظه�رون غريتهم على األعراض املنتهك�ة ،ويظهرون غضبهم للجثث
املرتامي�ة ،ث�م ال ينتص�رون هل�م باجله�اد والس�يف ف�إن مش�اعرهم كاذبة مصطنع�ة وريا ًء ظاه�رًا .ونقول هلم
اقرؤوا سورة األنفال وسورة التوبة وانظروا كيف أنها مل ترتك لكم ما حتتجون به ،فحججكم واهية أوهن من
بيت العنكبوت ،نسأل اهلل عز وجل أن يفتح أبواب اجلهاد ،وأن يلحقهم بنا عما قريب .وأقول لكم ً
أيضا" :عندما
يرتق�ي الش�هداء ويرتق�ون فلتنخف�ض كل ال�رؤوس .ه�ي الش�هادة تأت�ي مل�ن خيت�اره اهلل وينتقيه ،ه�ي اإلجابة
والف�وز يف االمتح�ان الصع�ب يف زم�ن احلي�اة ،هي الرد على كل الس�فهاء واجلهلة ،هي طريق�ة أبناء اجلهاد الذي
عنه ال حييدون وإليه هم سائرون بدمهم الشهيد تلو الشهيد ،بدمائهم يغسلون عار املرحلة ،بدمائهم يصنعون
كل الوجود ،بدمائهم يعلنون أن هذا هو الطريق ،ويؤكدون أن ال خطاب مع العدو غري لغة الدم والشهادة"(*)،
وأن احلقوق ال تسرتد بالكلمات واالبتسامات ،بل بزخات الرصاص والعبوات بأجساد االستشهاديني وبالتفخيخ،
ال تف�اوض عل�ى ش�يء لي�س مل�كك وحدك بل لألمة مجعاء ،ال تكن من عبيد الكراس�ي وأحباء الس�لطة واملال.
أهل��ي األحب��ة :مل أق��دم عل��ى هذا العمل إال بعد أن س��ألت اهلل عز وج��ل أن يوفقين إىل أحب األعمال ،فوقفين
إىل ه��ذا العم��ل ،فعلم��ت أن��ه مهم��ا ارتفعت منزلتك ومكانتك وعلمك يف هذه الدنيا دون جهاد ال تس��اوي ش� ً
�يئا،
فامل��ال واجل��اه والصح��ة والعلم يذهب واهلل ورس��وله أبقى .لذلك أرج��و منكم ومن (أبي) و(أمي) و(عميت) الغالية
علي؛ بل جتعلون
و(إخواني) و(أخواتي) و(عماتي) و(خاالتي) و(أخوالي) و(أعمامي) أن تساحموني ،وال تبكوا َّ
(*) هذه العبارات وردت يف مرثية الشهيد (حممد رجب السعافني) من حمافظة الوسطى بقطاع غزة والذي استشهد بتاريخ 2003/3/17م.
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زغاريد الفرح لزفايف وعرس��ي ،فلتوزعوا احللوى يف زفايف.

أم��ي ،أب��ي :اص�برا ف��إن موعدكم��ا اجلن��ة إن ش��اء اهلل ،فلتدع��وا اهلل أن يتقبلين ،فاملوت حق وكلنا س��نموت،
ولكن جيب علينا أن خنتار كيف منوت ،وأنا اخرتت أن أكون ً
شهيدا بإذن اهلل ،فنحن وديعة اهلل يف األرض متى
ش��اء اصطفاها .كما أش��كركم كل الش��كر على صون هذه الوديعة ،وهذه األمانة فإن ش��اء اهلل سوف يتقبلها
فلتدعوا لي بالقبول ،وال حتزنوا سنجتمع إن شاء اهلل يف اجلنة ،وعلى احلوض نشرب من يد احلبيب حممد ﷺ
دون ف��راق ،فيقيين باهلل أنه لن يضيعين.
إخوان��ي األع��زاء :أوصيك��م بـ(أبي) و(أمي) وعميت (فاطمة) وباقي عماتي (روحية) و(خريية) و(أم أمحد)
و(أم قاس��م) وأزواجك��م خ�يرًا .كم��ا أوصيكم بـ(ج��دي) و(جدتي) و(خاالتي) ،وأوصيك��م بصلة الرحم وتقوى
اهلل ،ونصرة هذا الدين واجملاهدين واحملافظة على الصالة ،واإلكثار من األذكار ،وأن تربوا أبناءكم وبناتكم
عل��ى ح��ب اهلل والرس��ول وطاعتهم��ا واالمتث��ال ألوامرهم��ا ،كم��ا أوصيك��م بكت��اب اهلل الق��رآن الكري��م بقراءت��ه
وحفظ��ه ،وأوصيك��م بالعل��م والتعلم فهو س�لاحنا القادم إن ش��اء اهلل ،وعليكم حبس��ن اخللق وحس��ن اجلوار.
أخريًا :إىل كل من أخطأت يف حقه ً
يوما من األيام أو قصرت يف حقه ،فرجائي إليه أن يساحمين ،وأن يدعو
لي باخلري ،ومن له دين يف عنقي أن يراجع أهلي .فهذا سبيلي إن صدقت حمبيت فامحل سالحي.
مالحظ��ة هام��ة :أرج��و أن تتبعوا الس��نة احملمدية يف اجلن��ازة والقرب وبيت األجر(*) "الع��رس" ،فأنا بريء من
كل بدعة ومن كل ما ال يرضي اهلل عز وجل .كما أرجو أن ينزلين يف قربي الشيخ (زياد النجيب) صديقي
وأخ��ي م��ن صان��ور ،وخال��ي الش��يخ (حس��ن أب��و العبد) إن مل يك��ن خارج فلس��طني احلبيبة .وب��ارك اهلل فيكم .أما
بالنس��بة لطباعة امللصقات والبوس�ترات فبدون إفراط وال تفريط.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
زياد صبحي ماليشة

(*) بيت األجر :أي بيت العزاء.
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سامر مسيح حممد محاد

تاريخ الوالدة.1984/06/19 :
تاريخ الشهادة.2006/04/17 :
البلدة األصلية :قرية العرقة  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة العرقة  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جس��ده الطاهر يف جتمع للعدو الصهيوني مبدينة تل
الربيع احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :
أن��ا االستش��هادي( :س��امر س��امح مح��اد) اب��ن (س��رايا الق��دس) "س��رية الش��هيد خلي��ل أب��و املعتز" ّ
أقدم نفس��ي

رخيص��ة يف س��بيل وإع�لاء كلم��ة ال ال��ه إال اهلل وحمم��د رس��ول اهلل .وإن ه��ذه العملي��ة رد عل��ى جرائ��م وجم��ازر
االحتالل حبق شعبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وإننا نقول للعدو إن عملياتنا مستمرة وإن االستشهاديني
قادم��ون وإنه��م يعش��قون امل��وت والش��هادة مثلم��ا تعش��قون احلي��اة .وإننا نه��دي هذه العملية ألس��رانا البواس��ل يف
س��جون ومعتق�لات االحت�لال الصهيوني.
وإنه جلهاد ..نصر واستشهاد
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامر مسيح محاد
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سليمان موسى خليل طحاينة

تاريخ الوالدة.1975/05/23 :
تاريخ الشهادة.1998/11/06 :
البلدة األصلية :قرية سيلة احلارثية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة سيلة احلارثية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملي��ة استش��هادية
مزدوج��ة(*) يف س��وق "حم�ني يه��ودا" املكتظ باملغتصب�ين الصهاينة
بالق��دس احملتل��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
علي فلطاملا متنيت هذه الش��هادة،
أم��ي الغالي��ة ،زوج�تي الصاب��رة ،األه��ل األع��زاء :وصييت لكم أن ال حتزن��وا ّ
وأرجو من اهلل أن يناولين الشهادة يف القدس ألثأر لوطين وألخي (صاحل) .لن مينعين اتفاق "واي بالنتيشن" وال
الس��لطة وال "إس��رائيل" وال كلينتون من لقاء ربي وإن متكنوا فليمنعوني!!.
علي؛ ألنين شهيد بإذن اهلل.
أمي الغالية :ساحميين ،وال حتزني َّ
أيته��ا الزوج��ة الصاب��رة احلنون��ة :خل��ي بال��ك م��ن (أم��ي) ،كم��ا أرج��و أن تس��احميين؛ ألن�ني مل أع��ش مع��ك
ً
طوي�لا .فه��ذا األم��ر لي��س خباطرنا ،وأعلم أنه صعب عليك أن تفقدي اثن�ين م ًعا بنفس اللحظة ،ولكن قدر اهلل
وما ش��اء فعل .ابقي كما عهدتك صابرة قوية ،واهلل يرعاك .آه يا زوجيت لو تعلمني مدى اش��تياقي للقاء ربي،
وه��و راض ع�ني ،فه��ذه الدني��ا ال تس��اوي ش� ً
�يئا ،كما أرجو منك يا زوجيت أن تس��لمي عل��ى أخواتي وأبنائهن.
ٍ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سليمان موسى طحاينة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :يوسف حممد الزغري) من حمافظة القدس.
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شادي حممد توفيق اغبارية

تاريخ الوالدة.1983/03/30 :
تاريخ الشهادة.2002/04/19 :
البلدة األصلية :قرية أم الفحم  -قضاء جنني.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء مش��اركته يف معركة
التص��دي الجتي��اح خميم جنني من قب��ل العدو الصهيوني الغادر،
لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل ،نستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا .أما بعد:
أيه��ا اجملاه��دون ،واملرابط��ون يف خمي��م جن�ين :إنين اآلن أثناء كتاب��ة هذه الوصية أحس أن الش��هادة آتية ال
ري��ب إن ش��اء اهلل .واعلم��وا إخ��وة اجلهاد واالستش��هاد أن ه��ذه الدنيا إىل زوال.
أوصيك��م :بتق��وى اهلل العل��ي العظي��م ،وأوصيك��م ونفس��ي باجله��اد ،واعلم��وا أن اجله��اد كتب علين��ا إىل يوم
الدي��ن ،لك��ي حن��رر العب��اد م��ن ظل��م الطواغيت ،وحنرر بيت املقدس مس��رى الرس��ول حممد ﷺ.
وأخ�يرًا ولي��س آخ�رًا :أق��ول لكم هي الروح تتوق إىل خالقها العظيم ،عس��ى أن نلتق��ي يف جنات النعيم قري ًبا
إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
شادي حممد اغبارية
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طارق مجعة أمحد أبو غالي

تاريخ الوالدة.1983/03/26 :
تاريخ الشهادة.2008/06/24 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات االحت�لال الصهيوني بع��د حماصرته يف
س��كن الط�لاب جلامع��ة النج��اح ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل
م��ن العمل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى م��ن بع��ث رمح��ة للعامل�ين ،وعل��ى آل��ه وصحبه أمجع�ين ،ومن
اهت��دى واس�تن بس��نته إىل ي��وم الدي��ن ،ي��وم ال ينف��ع م��ال وال بن��ون إال م��ن أتى اهلل بقلب س��ليم.
أن��ا العب��د الفق�ير إىل اهلل تع��اىل احملت��اج إىل رضاه ،أش��هد أن ال إله إال اهلل وأش��هد أن حممد رس��ول اهلل ،وأش��هد أنه
قد أدى األمانة ،وبلغ الرسالة ،ونصح األمة ،وكشف الغمة ،وجاهد يف سبيل اهلل جها ًدا ً
صادقا حتى أتاه اليقني،
أش��هد أن الس��اعة حق واملوت حق واجلنة حق والنار حق والبعث حق .وبعد:
اإلخوة األحبة :أحييكم بتحية أهل اجلنة يف اجلنة ،حتية الش�هداء ،حتية اإلسلام الرس�الي العظيم ،السلام
عليك�م ورمح�ة اهلل وبركات�ه .أكت�ب لكم وصييت هذه النابعة من قلب ينبض أملًا ألهل هذه األمة ،ومن عني
دما ملا آلت إليه هذه األمة ،وتطبيق لس�نة رس�ول اهلل الكريم لقولهَ :
تذرف ً
وصي
(ما َح ُّق ْام ِر ٍئ ُم ْس ِ�ل ٍم َل ُه َشْ�ي ٌء ُي ِ
َ
َّ
َ
ْ
ٌ
َ
ُ
ُ
َ
ً
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
�ال ،إِل وو ِصيت�ه ِعن�ده مكتوب�ة) ص�دق رس�ول اهلل[ .صحي�ح مس�لم] ،أكتبه�ا أيضا لس�الكي دروب
ِفي� ِه َي ِبي�ت ثلاث لي ٍ
اآلخرة املشتاقني للرحيل إىل اهلل عز وجل ،ألقول هلم إنين سرت بهذه الطريق اليت ال غريها طريق بإذن اهلل عز
ً
وج�ل،
علي وأن يتغمدني برمحته .نعم إخوتي األحبة فقد بدأ املسير
مت�وكل علي�ه رب العاملين طال ًبا رضاه ّ
واحلر يف عزم زحفُّ ،
إىل اهلدفُّ ،
واحلر إن بدأ املسير فلن يكل ولن يقف.
إخوت��ي يف اهلل :ه��ا ه��ي أع��راض املس��لمني تنته��ك يف كل مكان ،فهن��اك االغتصاب وهناك القتل والتش��ريد
وهن��اك االعتق��ال ،ه��ل ن��رى ونس��مع كل ه��ذا ونق��ف كاألصن��ام عاجزي��ن أن حن��رك س��اك ًنا؟ كي��ف أرى
كل ه��ذا وأن��ام يف أحض��ان األن��ام وأقول مالي وهذا الزمان؟!! كفانا أنانية وكفانا ح ًبا ألنفس��نا ،بل أجدر بنا
كمسلمني أن نكون كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى .إن اجلهاد
يف سبيل اهلل ليس له مكان وزمان كما يقول البعض إن هذا الزمان ليس بزمان جهاد ،أنا أجيبهم ولكن اجلواب
الناس َز َم ٌان َي ُق ُ
ُ ْ
ْ َ َّ
ال َها ُد ُح ْل ًوا َخ ِضرًا َما َق َط َر ْال َق ْط ُر ِم َن َّ
ول
من عند رسول اهلل ﷺ( :ال َي َزال ِ
الس َما ِءَ ،و َس َيأ ِتي َعلى ِ
الز َم َان َف ِن ْع� َ�م َز َم ُان ْال َها ِدَ ،ق ُالواَ :يا َر ُس� َ
�س َه� َ�ذا ِب َز َم ِان ج َها ٍدَ ،ف َم� ْ�ن أَ ْد َر َك َذ ِل َك َّ
ِفي� ِه ُق��رَّا ٌء ِم ْن ُه� ْ�مَ :ل ْي� َ
�ول اهللَ ،وأَ َح ٌد
ِ
ِ
(*) هو الشهيد اجملاهد( :إياد رضوان خنفر) من سكان بلدة الرامة مبحافظة جنني.
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ُ َُ َ َ َ َ
َ َ َ ُ َْ َ َّ
ج ِع َ
اس أَ ْ َ
ني) صدق رس��ول اهلل[ .قدوة الغازي]
َيق��ول ذ ِل��ك؟ .ق��ال :ن َع� ْ�م َم� ْ�ن َعل ْي ِه ل ْعنة اهلل َوالال ِئك� ِة َوالن ِ
إخوتي يف اهلل :ال تركنوا إىل هذه الدنيا الفانية احلقرية اليت ال تس��اوي عند اهلل جناح بعوضة ،إنها دنيا إن
ضحكت اليوم أبكت ً
غدا ،وإن مجعت فرقت.
إخوت��ي يف اهلل :لي��س هن��ا املق��ام ،إن��ه هن��اك عن��د رب العامل�ين إن��ه يف جن��ة عرضه��ا الس��موات واألرض أع��دت
للمتق�ين اجملاهدي��ن يف س��بيل اهلل .النعي��م املقي��م هن��اك ما ال ع�ين رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بش��ر،
هناك احلور العني كأمثال اللؤلؤ املكنون والولدان املخلدون ،فكيف نقارن هذا بهذه الدنيا الزائفة اليت إن أغنت
أفق��رت وأن أس��عدت أحزن��ت؟ فال واهلل ال يف��رط بهذا إال اجلاهل.
أق��ول لك��م إخوت��ي :إن ه��ذا الطري��ق ،طري��ق اجله��اد يف س��بيل اهلل طري��ق مل��يء بالصعوبات ،ولكن��ه يف نظر
اجملاه��د الص��ادق س��هل ب��إذن اهلل ع��ز وج��ل ،وأقس��م ب��اهلل العظي��م أن أمورنا حنن كمجاهدين حنتس��ب أنفس��نا
كذلك وال نزكي على اهلل ً
أحدا كانت متر علينا أيام وكانت هذه احملنة بفضل اهلل كمنحة لنا كي يرانا
فيها نبتلى فنصرب أو نعافى فنشكر ،فكلنا صابرون شاكرون حمتسبون ذلك عنده عز وجل ،وكانت تسري
أمورن��ا وال نعل��م كيف ،ويرجع ه��ذا إىل توفيق رب العاملني.
وأقول لكم إخوتي يف اهلل :إني أحبكم فيه ،وباملناس��بة ومن يس�ير يف هذا الطريق طريق اجلهاد يف س��بيل اهلل
يرى أن نفسه تصبح أفضل مما كانت عليه ،فهو يتوق للشهادة ً
دائما ويتمناها يف كل وقت وحني ،وتتنزل
الطمأنينة على قلبه؛ ألنه يدرك أنه حبفظ رب العاملني .أوصيكم بالنية الصادقة يف أي عمل تقومون به حبيث
نا َْ
ال ْع َم ُال ِب ِّ
تكون النية خالصة لرب العاملني ومن أجله فقط ،لقول رسول اهلل ﷺ( :إِ َّ َ
ات)[ .سنن ابن ماجه]
الن َّي ِ
ويف النهاية أقول لكم :إننا كلنا ميتون وإننا حتت الرتاب مدفونون ،فلماذا ال تكون ميتتنا هذه ش��هادة يف
سبيل اهلل نتشرف بها ،وتكون لنا وسام شرف يوم القيامة نالقي بها رب العاملني ،إنها جتارة راحبة ،إنها مع ملك
امللوك ،مع العزيز اجلبار الواحد القهار.
جماهدا ً
ً
صادقا عنده وأن يصطفيين
إن��ي ق��د بلغ��ت ،اللهم فاش��هد ،اللهم إني قد بلغت .أدعو اهلل أن يتقبل�ني
شهيدا ً
ً
صائما ً
مقبل غري مدبرً ،
قائما ،اللهم خذ من دمائي وأشالئي حتى ترضى ،اللهم وفقين ملا حتب وترضى،
الله��م ارض ع�ني ،أمل��ي أن يرض��ى اهلل عين ،اللهم امجعين مع الرس��ول ﷺ وآله وصحبه وس��لم أمجعني ،والش��هداء
ج��وارك ي��ا كري��م ،اللهم أظلين يف ظلك يوم ال ظل إال ظلك ،اللهم آمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
طارق مجعة أبو غالي
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الشهيد
المجاهد

طارق زياد يوسف ملحم

تاريخ الوالدة.1984/08/28 :
تاريخ الشهادة.2007/08/24 :
البلدة األصلية :قرية كفر راعي  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة كفر راعي  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء زيارت��ه لعائلت��ه وه��و مطل��وب ،لريتقي
ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي ش��رفنا باالنتس��اب إىل ه��ذا الرك��ب اجلهادي الطاه��ر ،ركب حممد
وآله وصحبه ومن س��ار على دربه إىل يوم الدين ،ركب الش��هداء وركب الصحابة والصاحلني .احلمد هلل الذي
جعلنا ممن يرفعون سيوف احلق يف زمن التخاذل ،درب ذات الشوكة طريق اجلهاد واالستشهاد ،طريق رصف
جبماج��م الش��هداء ودمائه��م ليقول��وا ال يف زم��ن االنكس��ار ،زم��ن كل من في��ه يقول عنك جمن��ون؛ ألن نظرتهم
دنيوي��ة؛ نظ��رة أه��ل الدني��ا ونظ��رة م��ن تع��ودوا عل��ى اإلهانة وال��ذل ،وكان أك�بر همهم لقمة العي��ش ،وطول
األم��ل ،ولكن صرب مجيل ،واهلل املس��تعان.
أهلي ،إخوتي ،أحبيت ،وأبناء بلدتي الشرفاء منهم :أوصيكم بأن ال تركنوا إىل دنيا الفناء ،وسارعوا إىل جنة
البقاء ،كونوا على قلب رجل واحد ،واتركوا نزاعات الكراسي الوهمية اليت سخرها هذا العدو الغاشم ،ليلهونا بها
عن همنا األساسي ،القدس األسرية ..القدس احلزينة ،كفاكم يا أمة حممد ،كفاكم يا أمة فلسطني .ﱹﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]46 :

إخوت��ي ،أخوات��ي ،أم��ي احلبيب��ة :أرجو أن تس��احموني ،واألمر أمر اهلل وإرادته يف ه��ذه الطريق ،طريق اجلهاد
يف سبيل اهلل ،و"هذه األمة على موعد مع الدم ..دم يلون التاريخ ..دم يلون األفق ..دم يلون الدم ..ونهر الدم لن
دفاعا عن العقيدة ً
يتوقف ً
دفاعا عن الوطن"(*).
ق��ال تع��اىل :ﱹﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املائ��دة]54 :
أوصيك��م أهل��ي األحب��ة :بتق��وى اهلل وطاعت��ه ،وال تركن��وا إىل ه��ذه الدني��ا الفاتن��ة وزينته��ا ،وأوصيك��م
بالصالة ،الصالة ..الصالة ،وأن تتبعوا الس��نة الش��ريفة يف جنازتي وقربي ،وإن ش��اء اهلل س��أكون لكم ش��في ًعا يوم
القيامة.
(*) من كلمات الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي.
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أخواتي العزيزات :علمن أوالدكن الصالة ،وطاعة اهلل من الصغر ،وأوصيكم بتقوى اهلل.

ويف اخلتام :رساليت إىل اجملاهدين يف سبيل اهلل يف كل مكان امضوا يف طريق احلق ،امضوا يف طريق اجلهاد،
امضوا إىل رضوان الرمحن ،امضوا إىل مجاجم اليهود حنو وعد اآلخرة بأقدامكم املتوضئة ،وأقول لكم سأبقى
معك��م أفديك��م ،وأف��دي ه��ذا النه��ج املق��دس بدم��ي ،وب��كل ثوان��ي عم��ري ،وجبه��دي الذي ل��ن يبخل بل س��يزداد
ً
عنفوان��ا م��ع عنفوانك ومع عنفوان االستش��هاديني.
وداع��اً ،
وأق��ول لك��مً :
وداع��ا ي��ا أحب�تي فإني ش��هيد إىل اجلن��ة أقتل وأقت��ل لتحيا أميت ،وس��أمحل روحي على
راح�تي وألق��ي به��ا يف مه��اوي ال��ردى .وآخ��ر كالم��ي ال إله إال اهلل حممد رس��ول اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
طارق زياد ملحم
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الشهيد
المجاهد

عصام موسى عبد براهمة

تاريخ الوالدة.1963/05/05 :
تاريخ الشهادة.1992/12/11 :
البلدة األصلية :قرية عنزة  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة عنزة  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي بع��د حماصرت��ه يف بل��دة (عن��زة) مبحافظة
جنني ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد إش��رافه وتنفيذه لسلس��ة من العمليات
اجلهادي��ة البطولية.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى رس��وله األم�ين ،إم��ام اجملاهدي��ن وعلى آله وصحب��ه أمجعني،
وم��ن س��ار عل��ى درب��ه وجاهد جبه��اده بصرب وثبات إىل ي��وم الدين.
أم��ي ،أب��ي ،إخوت��ي ،أصدقائ��ي ،أهل قرييت :الس�لام عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،هذه رس��الة موجهة إليكم
حتمل آخر كلماتي ،أقول لكم آخر كلماتي وأنا راحل إىل اهلل ،وأنا ماض يف سبيل اهلل ،أريد أن أمسعكم أواخر
كلماتي وأنا أعيش أواخر حلظات حياتي يف هذه الدنيا.
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

أيها األهل ،أيها اجملاهدون يف س��بيل اهلل يف كل مكان :إن اهلل س��بحانه اش�ترى من املؤمنني أنفس��هم وأمواهلم،
فم��ا مقي��اس ه��ذا الش��راء؟ وم��ا ه��و دف��ع املؤمن يف ه��ذه التجارة مع اهلل س��بحانه وتعاىل؟ يش�تري اهلل م��ن املؤمنني
أنفسهم وأمواهلم بثمن وهذا الثمن هو اجلنة ،وأي شيء أعظم من هذا الشراء ومن هذا األجر؟! وشرط الشراء
أن يقاتل املؤمن يف س��بيل اهلل وليس يف س��بيل امللك أو املال ،القرآن الكريم يقول بأن من يقاتل البد وأن يقتل أو
ُيقتل يف سبيل اهلل فقد وعده اهلل يف كافة كتبه بأن مينحه اجلنة جزاء على ما قدمه من تضحية يف سبيل
اهلل ،ويف س��بيل إع�لاء كلم��ة اهلل ودح��ر كلم��ة الطاغوت والش��يطان ،إن اهلل يتعهد للذين باعوا أنفس��هم له بأنه
يبش��رهم بالفوز العظيم ،فما أمجلها من جتارة وما أرحبه من بيع!
أيه��ا اإلخ��وة اجملاه��دون يف أكن��اف بيت املقدس ويف كل مكان من أرض اهلل :أدعوكم يف البداية إىل قراءة
الق��رآن ،والتمس��ك باإلس�لام؛ ألن اإلس�لام يعطي��ك الدفع الدائم حن��و النصر؛ وألنه خيلق الثق��ة التامة بوعد اهلل،
وأدعوكم إىل اجلهاد يف س��بيل اهلل لتحرير فلس��طني أوىل القبلتني وثالث احلرمني الش��ريفني .ففي اجلهاد أيها
108

اإلخوة ميتنا شهيد تشهد له املالئكة أمام اهلل وعائدنا من قلب املعركة سعيد ،فاهلل سبحانه وتعاىل ينصر من
ينصره واهلل يطمئن املؤمنني اجملاهدين الذين باعوا أرواحهم بتجارة مع اهلل ال رجعة فيها بأنهم هم الراحبون،
وبنفس الوقت إن اهلل يبش��ر اجملاهدين بأن العاقبة س��تكون هلم يف النهاية ،وأن اخلري س��وف يس��يطر وس��يطرد
خنش األعداء وال َ
الشر وأن احلق سيزهق الباطل ،سيزهقه ال حمالة فلنقاتل يف سبيل اهلل ،وال َ
خنش اليهود ،وال
خنش كل من يناصرهم وال َ
َ
خنش املوت ،ال خش��ية من املوت يف س��بيل اهلل؛ ألن جتارتنا مع اهلل ،واهلل ال حييف
علين��ا فل��م ول��ن خنس��ر جتارتن��ا ،فلنب��ذل أرواحن��ا يف س��بيل اهلل ،لدح��ر اليه��ود من أرض فلس��طني ،فاستبش��روا
ببيعك��م ال��ذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
أيها األهل اجملاهدون ،أيها األهل الصابرون :إن إحاطة القلوب بسياج اإلميان وإخراج الوهن منها هو أمانة يف
أعناقنا ،وسيسألنا اهلل عز وجل عن ذلك يوم القيامة يوم ال ينفع مال وال بنون ،وإن كراهية الدنيا الفانية وحب
اآلخرة والعمل هلا واإلقدام على الشهادة من أجل حترير الوطن احملتل وإقامة سلطان اهلل املغتصب وإرجاع األمور
إىل جادة الصواب ،كل ذلك جيب أن نعلمه للناس جبراحنا ونكتبه لألجيال بدمائنا ،فواهلل أيها اإلخوة ملوت يف
سبيل اهلل يف عز وكرامة خري من دنيا فيها ذل ومعصية وهوان ،ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]158-157 :

ف��إىل اجملاهدي��ن يف س��بيل اهلل :الذي��ن خيوض��ون معمع��ان املع��ارك ب��كل عظمته��ا وفواجعه��ا ،ب��كل بطوالتها
ومآس��يها ليتفوق��وا عل��ى أعدائه��م بق��وة الن��ور الباه��ر ال��ذي يضيء ضم�ير احلي��اة ،إن يف مواقع اجله��اد الكثري من
مواط��ن العظم��ة والع�برة ،وأول م��ا يلقان��ا يف هذا الس��بيل هو أن ج��ذوة احلق اليت تضاء بدماء الش��هداء ال تنطفئ
باستش��هادهم ،ب��ل ت��زداد ً
ً
واندفاع��ا على حنو يبهر العقول واأللباب ،إن التضحية هي ش��رف اإلنس��ان وهي
تألق��ا
ش��رف احلياة ،فما دامت التضحية ش� ً
�رفا جيب أن يصرف النظر عن الش��كل الفاجع واملؤمل الذي يفرضه عليها
الظلم والطغيان ،فمهما لقي اجملاهد من عناء وتعب ونصب فإن ذلك كأنه مل يكن عندما يلقى اهلل ً
شهيدا ،فإن
َّ
كرامة وتكريم اهلل له يكون مبثابة النسمات الباردة اليت تطفئ حرارة التعب ،وكان الرسولﷺ قد قالَ ( :وال ِذي
َ َُ ُ
ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم أُ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم أُ ْق َت ُل)[ .صحيح البخاري] ،وذلك ملا
َنف ِسي ِب َي ِد ِه َو ِد ْد ُت أ ِّني أقا ِتل ِف َس ِب ِ
يرى اجملاهد عندما يستشهد من روعة وتكريم ومكانة عالية ودرجة رفيعة عند اهلل ،فإن هذه الدماء ما هي إال
مسك وعطر ،وما هذه اجلراح إال أوراق دخول إىل جنات النعيم بإذن اهلل ،فالشهادة زهو وفخار .والشهادة أمسى
وثيقة وأنصع بصمة يف سجل التاريخ ،وإن دم الشهيد درع يقي األجيال القادمة ،ويعبد هلا الطريق إىل النصر.
وه��ا أن��ا ي��ا أمي :ماض إىل اجلهاد فهللي وكربي استبش��ا ًرا بالنصر والش��هادة ،وه��ا أنا يا أمي ماض إىل اجلهاد
فقفي وارفعي رأسك ،قد كنت خجولة بي أمام النساء حينما كن يعاتبنك ألنين أنتمي إىل (حركة اجلهاد
اإلس�لامي) ،فليفهمن وليفهم اجلميع بأن اجلهاد واإلس�لام ليس��ا كلمات تقال وال ش��عارات تسطر على اجلدران
بل ً
عمل يعمد بالدماء واجلراح ،وليفهم كل من كان ميد يده ملسح شعار اإلسالم عن اجلدران أن اإلميان ال
ميح��ى م��ن القل��وب ،وأدعوه��م إىل ترك كل ما هم عليه من جهل والس�ير عل��ى طريق اهلل على طريق األنبياء،
طريق اإلس�لام طريق اجلهاد يف س��بيل اهلل واالبتعاد عن عبادة األشياء واألشخاص.
وه��ا أن��ا ي��ا أم��ي :أخ��رج (عن��زة) م��ن الس��جالت الباهت��ة لتحت��ل س��جل اخلل��ود ،وه��ا أنا ي��ا (أمي) أعيد رس��م
خريط��ة قريتن��ا (عن��زة) م��ن جديد اليت مل تكن تس��لم من عبث العابثني وعبث األي��ام ،أرمسها ومباذا أرمسها؟
أرمسه��ا بال��دم واإلمي��ان ..أرمسه��ا بالش��مس والن��ور ،أرمسه��ا عل��ى أحل��ان الرص��اص يف مس��اء الوط��ن ،أرمسه��ا بنور
يتكامل مع نور إخوتي الذين سبقوني من أبناء هذه القرية( :أبو فريد) و(فايز) و(راجح) و(عالم) و(خريي).
وها أنا الحق بهم لكي أنصب ً
تاجا حباته من اللؤلؤ واإلميان لكي نضعه على رأس قريتنا عنزة ،ولكي نبعثه
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إىل القدس هدية .فيا (أمي) ال تبكي أملًا بل كربي ً
فرحا ،فنحن أحياء عند اهلل وحنن أحياء يف عيون اجملاهدين.
وصييت لكم مجي ًعا :أن حتملوا من بعدنا األمانة ،وصييت لكم مجي ًعا أن حتملوا من بعدنا األمانة ،وأن تسريوا
على طريق الش�هادة واإلميان ،أمانة اجلهاد لتحرير أرض اإلس�راء ،أرض األقصى أرض األنبياء ،وأنا آس�ف يا (أمي)،
آسف يا (أمي) وأستميحك عذ ًرا؛ ألنين مل أودعك ،فأنا يا (أمي) ماض يف سبيل اهلل وكنت ال أطيق أن أراك تذرفني
دم ًعا وتبكني وأنا ماض إىل الشهادة ،ونسأل اهلل أن نلتقي يف جنات النعيم على سرر متقابلني بإذن اهلل.
صربًا يا أبي ..صربًا يا والدي :فأنا الحق يا (أبي) بش��هداء اإلس�لام ،ألمهد الطريق أمامكم إىل جنات النعيم،
إىل جنات اخللد إىل جنات اهلل ،فالشهيد يا (أبي) َيشفع عند اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة لسبعني من أقاربه،
وهذه كرامة من اهلل مينحها للشهيد ،فصربًا يا (أبي).
صربًا يا أخواتي :ال تبكني بل هللن وكربن ً
فرحا واستبشا ًرا.
وإخوتي :إليكم ..إليكم يا إخوتي (هش��ام) و(جهاد) و(باس��ل) أقول لكم س�يروا على طريق اهلل ،س�يروا على
طريق اجلهاد ،جاهدوا يف سبيل اهلل لتنالوا الفوز العظيم ،لتحظوا بأجر كبري من اهلل ،لتحظوا مبغفرة من اهلل،
ولتفوزوا جبنات يوم القيامة يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب س��ليم .هذه هي طريقنا ،هذه هي
عقيدتنا وهذا هو دربنا درب اإلسالم طريق اهلل ،درب الشهادة يف سبيل اهلل إلعالء كلمة اهلل ،لرفع راية اإلسالم
خفاق��ة يف كل م��كان وإنزال كل رايات الظلم والطغيان والش��رك والكفر باهلل.
ه��ذه وصي��ة ..فوصي�تي لك��م يا ش��باب األمة :أن تتقوا اهلل يف أنفس��كم ويف أهلك��م ،وأن ترتكوا كل مغريات
الدنيا ،وأن تس�يروا على طريق اجلهاد يف س��بيل اهلل لتحرير فلس��طني عربية إس�لامية من النهر إىل البحر ﱹﭻ

ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة.]24 :

فوصييت لكم يا أبناء هذا الش��عب اجملاهد :يا أبناء ش��عب فلس��طني أن ترتكوا اخلالفات جان ًبا ،وأن تس�يروا
عل��ى خ��ط واح��د ،وأن تس�يروا عل��ى طريق اهلل ،ف�لا تنازعوا وال تنافروا وال تتناحروا ،فقف��وا ً
صفا ً
واحدا يف وجه
اليه��ود ،فقف��وا ً
صفا ً
واحدا أمام أعداء اهلل.
ي��ا أهلن��ا يف غ��زة مغاويرن��ا ،ي��ا أبطالنا يف غزة :نناش��دكم باس��م الش��هداء وباس��م اجلرحى وباس��م املعتقلني
وباسم كل اجملاهدين أن تقفوا ً
صفا ً
واحدا ،وأن ترتكوا كل خالف وأن توحدوا صفوفكم ،فال أحد يستفيد
مما وقع بينكم غري بين صهيون ،وال مثري للفنت غري خمابرات يهود ،فكونوا على قدر حتمل املسؤولية ،وكونوا
على يقني وكونوا على ثقة تامة بأنه ال نصر لنا إال بالقرآن ،بأنه ال قوة لنا يف وسط اخلالفات واملنازعات.
بسم اهلل الرمحن الرحيم :ﱹﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال]46-45 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عصام موسى براهمة
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الشهيد
المجاهد

عالء الدين عصام شريف أبو الرب

تاريخ الوالدة.1988/02/19 :
تاريخ الشهادة.2009/02/05 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء زيارت��ه لعائلت��ه وه��و مطل��وب ،لريتقي
ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أس��أل املوىل عز وجل أن يكون هذا عملي ً
خالصا لوجهه الكريم ،وأن يقبلنا اهلل عز وجل ش��هداء ،وحيش��رنا
مع الصديقني والنبيني وحس��ن أولئك ً
رفيقا .وأس��أل اهلل تعاىل أن حيمي اإلخوة اجملاهدين يف فلس��طني والعراق
ويف لبن��ان وأفغانس��تان ،وأن يس��دد رميه��م وينصره��م عل��ى أعدائه��م .ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال ،]17 :وأس��ال اهلل تع��اىل أن يف��ك قي��د األس��رى البواس��ل وأن يف��ك قي��د األخ��وات
الصابرات احملتس��بات األس�يرات من س��جون االحتالل ،وأن يش��فى اجلرحى البواس��ل األبطال.
وقبل نهاية رساليت هذه أوصيكم مبا يلي:
أم��ي ،أب��ي ،إخوت��ي ،أهل��ي األحب��ة :طليب منكم أن تس��احموني وترضوا عين لكي يرضى اهلل عين إن ش��اء اهلل،
وعن��د مساعك��م خب�بر استش��هادي أن تص�بروا ،وإياك��م والبكاء والنواح ،وعليكم مبا ش��اء اهلل ال ق��وة إال باهلل ،وأن
تس�يروا عل��ى نه��ج احلبي��ب املصطفى حمم��د ﷺ بالعبادات والطاعات وخاصة الص�لاة على وقتها.
أصدقائ��ي األحب��ة :أعل��م أن فراق��ي عنك��م صع��ب ،ولك��ن ه��ذا ق��در اهلل واحلم��د هلل عل��ى ق��دره ،أوصيكم أن
تلتزم��وا بالعب��ادات وخاص��ة الص�لاة عل��ى وقته��ا ،وإياك��م أن تلهيك��م الدني��ا مب��ا فيه��ا م��ن لع��ب وهل��و وضحك
ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]38 :أطل��ب م��ن كل م��ن أس��أت
معه بش��يء أن يس��احمين إن ش��اء اهلل ،ال إله إال أنت س��بحانك إني كنت من الظاملني ،ال إله إال أنت س��بحانك إني
كن��ت م��ن الظامل�ين ،ال إل��ه إال أنت س��بحانك إني كنت م��ن الظاملني.
وصي�تي األخ�يرة ولك��م مجي ًع��ا :الدع��اء للمجاهدي��ن والدعاء للش��هداء ،وأال تبن��وا احلجر على ق�بري ،والدفن
يف مق�برة آل كمي��ل الش��رقية جبان��ب اإلخوة الش��هداء ،وبيت األجر(*) إن ش��اء اهلل يف س��احة من��زل الوالد (عصام
ش��ريف أبو ال��رب) "أبو عالء".
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالء الدين عصام أبو الرب
(*) بيت األجر :أي بيت العزاء.
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الشهيد
المجاهد

عالء عبد اللطيف حممد سعدي

تاريخ الوالدة.1984/09/15 :
تاريخ الشهادة.2005/12/29 :
البلدة األصلية :قرية املزار  -قضاء جنني.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح ومعه أحد
اجملاهدين(*) مع قوات االحتالل الصهيوني املتواجدة على حاجز
(فرعون) ب�ين مدينيت قلقيلية وطولكرم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ق��ال تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األحزاب]23 :
إخوتي ،أهلي ،أصدقائي ،أمة اإلسالم :فلنرفع راية اإلسالم (ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) ..فلنعمل يف هذه

احلي��اة عل��ى أن نك��ون يف اآلخ��رة يف اجلنة مع الرس��ول حممد والصحابة والصديقني والش��هداء رمحهم اهلل ورحم
كل املس��لمني .فلنعم��ل يف ه��ذه الدني��ا عل��ى طاع��ة اهلل عز وجل ،واجلهاد يف س��بيله وليس اجلهاد يف س��بيل املال
والرت��ب والدني��ا فق��ط .اجله��اد يف س��بيل اهلل ع��ز وجل لنكس��ب رضوان اهلل ،وليس لنكس��ب رض��وان فالن وفالن.
هدفن��ا واحد وبيتنا واح��د وقضيتنا واحدة فلنعمل عليها.
وصييت لكم :توحيد الصفوف اإلسالمية ،وتعاونوا على عدو اهلل وعدوكم وعدو اإلسالم ،واتقوا اهلل حق
ولنمش على خطا الرس��ول عليه
تقاته لينصرنا وينصر كل املس��لمني .حافظوا على مسعة ش��هدائنا األبرار،
ِ
الصالة والس�لام ،على درب الش��هداء األبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل اهلل.
إخوتي :هذه وصييت فلتنشر على املسلمني ،وأرجو احملافظة عليها؛ ألن بها كالم اهلل عز وجل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالء عبد اللطيف سعدي

(*) هو الشهيد اجملاهد( :صهيب إبراهيم ياسني) من سكان بلدة عتيل مبحافظة طولكرم.
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المجاهد

عالء هالل عبد الستار صباح

تاريخ الوالدة.1979/04/11 :
تاريخ الشهادة.2001/05/25 :
البلدة األصلية :مدينة جنني  -قضاء جنني.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملي��ة استش��هادية
مزدوجة(*) بطولية حيث فجر جسده الطاهر بالقرب من باص
للع��دو الصهيون��ي مبدين��ة اخلض�يرة احملتل��ة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أوصي والدي العزيز :بالصالة ومساحميت.
وأوصي والدتي :بالدعاء لي ومساحميت.
وأوصي إخوتي :بالصالة ومساحميت.
علي ،وأن تتلقى خرب استشهادي بالزغاريد وحتتسبين عند اهلل.
وأوصي جدتي (أم هالل) :أال حتزن َّ
ووصي�تي إىل ش��عب فلس��طني املس��لم ُ
احل�رّ :ث��وروا عل��ى اليه��ود الغ��زاة ،اطردوهم م��ن أرضك��م ،أرض معراج
نبيك��م حممد ﷺ.
لبيك إسالم البطولـــــــــة كلنا نفدي احلمى
لبيك واجعـــــــــــل من مجامجنا لعزك سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء
أوصيكم :بالقدس مسرى نبينا ﷺ.
أوصيكم :بالصالة..

ً
موحدا للشهيدين.
أوصيكم :أن يكون بيت العزاء
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالء هالل صباح

(*) هو الشهيد اجملاهد( :أسامة منر أبو اهليجاء) من سكان خميم جنني مبحافظة جنني.
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حممد صالح حسن أبو شهاب

تاريخ الوالدة.1982/05/30 :
تاريخ الشهادة.2003/01/06 :
البلدة األصلية :قرية الغبية  -قضاء حيفا.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تواج��ده يف منطق��ة س��لفيت وه��و
مطل��وب ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجلهادي
املق��اوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف األنبياء واملرس��لني ،ومن س��ار على دربه وحنا حنوه إىل
يوم الدين .أما بعد:
إىل إخوان��ي األحب��اب :أحييك��م بتحي��ة اإلس�لام ،حتي��ة أه��ل اجلن��ة ،الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل وبركات��ه.
وبعد:
ال أدري ماذا أكتب لكم وماذا أقول وقد غمرمتوني بعطفكم وحبكم طيلة فرتة حياتي معكم يف الدنيا.
ال أدري ماذا أقول وقد كنت ال أتكلم أمام الكثريين منكم ً
خجل من عظمتكم .ولكن هي الوصية سنة رسول
اهلل ﷺ ،ودأب عليها الشهداء من قبلي ،فامسحوا لي بأن أهمس بأذنكم هذه وصييت فاقبلوها عليكم يا إخواني
وأحبائي يف كل مكان.
أم��اه :ال حتزن��ي فحزن��ك س��يعذبين أأن��ت راضي��ة عل��ي؟ أرج��وك ارض��ي عل��ي ي��ا (أم��ي)( ..أم��ي) أرج��وك أن
تدعي لي بالرضا وأنا أفدي روحي يف سبيل اهلل والوطن ،فابنك شهيد ..فابنك شهيد( ..أمي) ال تبكي فبكاؤك
ال يرجعين إىل األرض ،فأنا بإذن اهلل يف جوار ربي يف جنات الفردوس مع الش��هداء .فأوصيك (أمي) أن تدعي لي
بالرض��ا واالطمئن��ان ودخ��ول جن��ات اهلل ،وأن يرض��ى اهلل ع�ني .أوصيك باحملافظ��ة على (أب��ى) وإخوتي األعزاء.
أقول لك س��احميين؛ ألنين ذهبت دون أن أودعك ..أودع إخوتي؛ وألنين كنت أعقك ً
أحيانا ،فواهلل إني أحب أن
أس��اعدك فارضي عين يا (أمي) فابنك ش��هيد بإذن اهلل.
أق��ول ل��ك ي��ا أب��ي :س��احمين ألن أغضبت��ك ً
أحيان��ا ،أرج��وك أن ترضى عين حت��ى يرضى اهلل ع�ني ،وأن تدعو
ل��ي يف صالتك.
وأوصيكم :أن يذهب أحدكم كل فرتة إىل قربي يقرأ على روحي القرآن.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد صالح أبو شهاب
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المجاهد

حممد عمر حممد ذياب

تاريخ الوالدة.1984/01/14 :
تاريخ الشهادة.2007/07/12 :
البلدة األصلية :قرية كفر راعي  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة كفر راعي  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي املتواج��دة عل��ى حاج��ز (عن��اب) مبحافظ��ة
طولك��رم ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل من العم��ل اجلهادي
املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

احلمد هلل الذي ش��رفنا أن حنيا على أرض اجلهاد واالستش��هاد ،أرض الرباط والتحدي ،ونصلي ونس��لم على
م��ن صل��ى باألنبياء يف القدس احلبيب حممد ﷺ.
أهلنا األحبة :سالم ً
قول من رب رحيم ،سالم عليكم وأنتم تقفون بصدوركم العارية ،تتحدون آلة القهر
والدم��ار .فحياك��م اهلل ي��ا أه��ل اجلهاد يف بالد اجلهاد ،وإياكم وغ��رور الدنيا فاملوت قادم ..قادم ..فليكن ً
قتل يف
س��بيل اهلل ،أرضكم الس��ليبة ما زالت تش��تكي ،والقدس ما زالت س��ليبة ،فدافعوا عن أرضكم ،ال تنس��وا صرخات
األس��رى واألس�يرات واجله��اد فريض��ة عليك��م ي��ا أهل فلس��طني .واهلل س��تقفون أم��ام اهلل وستس��ألون عن ترككم
الفريضة الغائبة ،فالدين اإلسالمي غري مقتصر على الصالة والصوم والقيام ،إمنا كان قوام هذا الدين كتا ًبا
يه��دي ،وس� ً
�يفا ينص��ر كم��ا ق��ال اإلم��ام ابن تيمي��ة رمحه اهلل ،فاجله��اد اجلهاد يا عش��اق اجلهاد ،واهلل ل��و تعلمون
فض��ل الش��هادة من قعدتكم عن اجله��اد ولذهبتم كالريح لتالقوا أعداء اهلل.
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ َُ ُ
ْ
ْ
َّ ْ
يل اهللَ ،فأق َتلُ ،ث َّم أ ْح َياُ ،ث َّم أق َتلُ ،ث َّم أ ْح َيا،
فالرس�ول ﷺ يقولَ ( :وال ِذي َنف ِس�ي ِب َي ِد ِه َو ِد ْد ُت أ ِّني أقا ِتل ِف َسِ�ب ِ
ُث َّ�م أُ ْق َت ُ�ل)[ .صحي�ح البخ�اري] ،إذا كان رس�ول اهلل يتمن�ى أن يقتل يف س�بيل اهلل وقد غفر ل�ه ما تقدم من ذنبه وما
تأخر ،فماذا تقولون أنتم يا من غرقتم يف حبر الش�هوات واآلثام وتركتم الصالة وس�رمت يف طريق الظلمات؟
أم�ا املنافق�ون وه�م اخلون�ة واجلواس�يس وخاص�ة من يسيرون اآلن يف اجلن�ازة أقول لكم :لعنك�م اهلل ،لعنكم اهلل،
لعنك�م اهلل .ملعونين أينم�ا ثقف�وا أخذوا وقتلوا تقتيال ،أيها األجناس إذا كنا مل نعرفكم يف الدنيا س�نعرفكم يف
اآلخ�رة .واهلل إنه�ا قريب�ة ..قريبة يا ويلكم ..يا ويلك�م ..من العزيز اجلبار..
أم��ا املتخاذل��ون الذي��ن أرادوا أن خيدم��وا االحت�لال من أجل القليل من الش��واقل ،فليكتب على جبينهم العار
يف الدنيا واآلخرة.
أهلن��ا األحب��ة :أق��ول لك��م اجله��اد ،اجله��اد .التق��وى والتق��وى ،وال تتبع��وا السياس��ة واحل��كام اخلائن�ين الذي��ن
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يصافحون األيدي اليت تقتلنا ليل نهار ،وتالحق اجملاهدين بتهم باطلة مثلهم ،فواهلل ستندمون على جتسسكم
على حرمات الناس .وهنيئا ملن عرف الغاية اليت من أجلها خلق ،ومن أجلها يدافع وعلى ش��رفها عاش وقتل..
فاجلهاد اجلهاد..
ومن حييا احليـاة هـــو السعيـد
ولست أرى احلياة سوى جهاد
لغـــــــدوة واحـــــــــــــــــدة هلل خري من الدنيا وما مجع العبيد
فما احلياة الدنيا واحلياة الذليلة ،فوا الذي رفع الس��ماوات ومد األرض ال تس��اوي جناح بعوضة .فس�يروا إىل
اهلل جماهدي��ن ملب�ين لبي��ك اهلل بأش�لائنا ،لبي��ك اهلل جبهادنا ،لبيك اهلل بدمائنا .فلنقرع مجاجم اليهود ولنس��افر
بها إىل اجلنة.
وأخريًا :أرجو أن تساحموني وأن تتبعوا السنة املطهرة ،حبيث ال تضعون الورود واألكاليل على قربي ،وأن
يكون مستو ًيا وال يرفع وال يبنى ،فخري ها ٍد حممد ﷺ.
أوصي :أن ينزلين على القرب الشيخ (عمار عزت حييى) والشيخ "أبو عالء" ( سامي الفنون) ،وأن ترضوا عين
�هيدا واهلل حس��يبه ،وال نزكي على اهلل ً
وتقولوا (حنتس��به ش� ً
أحدا) .اللهم تقبلين وارزقين أعلى درجات الش��هداء،
وصرب أهلي وأحبيت على الفراق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عمر ذياب

116

الشهيد
المجاهد

حممد حممود بكر نصر

تاريخ الوالدة.1973/10/19 :
تاريخ الشهادة.2001/08/12 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر داخل مطعم للعدو الصهيوني مبدينة
حيفا داخل فلسطني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا االستش��هادي( :حمم��د حمم��ود بك��ر نص��ر) اب��ن (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد
اإلس�لامي) ،التحق بركب اجلهاد إلعالء راية ال إله إال اهلل عال ًيا ،وملواصلة درب الش��هداء ألثأر هلم ولالنتقام من
العدو وجرائمهً ،
ودفاعا عن قدسنا وأرضنا .وإنين أهدي هذه العملية االستشهادية لروح الشهداء (إياد حردان)
و(ضي��اء الطمي��زي) و(حاف��ظ أب��و مع�لا) وكل ش��هداء ش��عبنا البط��ل ،وأدعو ش��عبنا للص�بر والصم��ود والثبات
وتق��وى اهلل وعبادت��ه والرج��وع إليه واالنضمام ملس�يرة اجلهاد.
إىل الوال��د العزي��ز ،وإخوان��ي ،وأخوات��ي ،وإىل أم��ي الغالي��ة ،وزوج��ة أب��ي ،واألق��ارب ،واألصدقاء :ف��إن لي رجاء
عندك��م إذا مسعت��م خ�بر استش��هادي إن ش��اء اهلل أن تفرح��وا كث�يرًا ،وأن ال حتزن��وا؛ ألن��ي ذاه��ب إىل لق��اء رب��ي
بد فم��ن العار أن متوت ً
س��بحانه وتع��اىل إن ش��اء اهلل .وأق��ول لك��م وإذا مل يك��ن م��ن املوت ٌ
جبان��ا .ورجائي إلخوتي
بأن ال يعملوا فيما يس��مى "إس��رائيل".
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حممود نصر
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المجاهد

حممد حممود حممد جوابري

تاريخ الوالدة.1987/01/09 :
تاريخ الشهادة.2007/10/23 :
البلدة األصلية :قرية كفر راعي  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة كفر راعي  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة بع��د مط��اردة له
يف حمافظ��ة جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل م��ن العمل
اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،مع��ز املؤمن�ين ومذل الكف��رة واملنافقني ،احلمد هلل الذي أعزنا باجله��اد وأذلنا بالقعود
عنه ،والصالة والس�لام على إمام وقائد اجملاهدين إمام املرس��لني وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد:
احلم��د هلل ال��ذي ش��رفين به��ذا االنتس��اب هلذا الركب من الش��هادة واجلهاد يف س��بيل اهلل ،احلم��د هلل الذي قدر
لن��ا ه��ذا فه��ذا قدرنا ،واحلمد هلل الذي ال حيمد على مكروه س��واه.
أكتب هذه الكلمات من قليب من أمل الفراق ،ومن ش��دة احلزن ينبض قليب أملًا ،وعيين تذرف دم ًعا من هول
املنظر الذي تشاهدونين فيه ،ولكن أقول لكم أنه قد بدأ املسري إىل اهلدف ،واحلر بالعزم زحف ،واحلر إن بدأ املسري
فلن يكل ولن يلني ولن يقف .هذا شعارنا إن شاء اهلل حتى نلقى وجه اهلل ،لوننا لون الدم ورحينا ريح املسك.
اعلموا إخوتي يف اهلل :إن الشهادة رقية عظيمة ومنزلة ال يلقاها إال ذو حظ عظيم ،وال يناهلا إال من سبق له
القدر بالفوز املقيم ،وهي الرقية الثالثة من قيام النبوة كما قال احلق تبارك وتعاىل :ﱹ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]69 :

إخوتي يف اهلل :ال تنكس�روا ملا من فس�اد األحوال ،وما آل أمرنا من نقص آل بعد الكمال ،إذا تركنا من دين
اهلل ش�ريعته العظم�ى وأهملن�ا م�ن أمور املش�ركني ما به كلفن�ا ،واقبلنا على بناء املس�اكن والدور ورغبنا يف
دار الش�رور ،فلا مي�ر بن�ا اجله�اد ً
أبدا على بال أحد .فقد اخرتت ه�ذه الطريق اليت ال غريها طريق ليس للهروب
م�ن احلي�اة كم�ا يدع�ي البع�ض من الكفرة واملنافقين ،اخرتتها؛ ألنها فرض علي كالصالة ،فهنا أرض س�لبت
وع�رض ينته�ك وبي�ت يه�دم وش�جر يقل�ع وعج�وز يقت�ل ،أأري كل ه�ذا وامسع وأن�ا واقف مكت�وف اليدين؟؟
أجيبون�ي ونورون�ي باهلل عليكم؟؟ أأق�رأ قول اهلل تعاىل :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة:
ْ َ ْ َّ َ
(ما َي ُد َّ
الشِ�ه ُ
ي ُد
يد ِم ْن َم ِّس القت ِل ،إِل ك َما َ ِ
 ،]111وال أذهب للجهاد يف س�بيل اهلل .أأقرأ حديث رس�ول اهلل ﷺِ َ :

(*) هو الشهيد اجملاهد( :خالد رايق علي حسني) من سكان خميم نور مشس مبحافظة طولكرم.
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أَ َح ُد ُك ْم ِم ْن َم ِّس ْال َق ْر َص ِة)[ .جامع الرتمذي] ،وللشهيد عند اهلل فضائل كثرية منها أنهم ال يفتنون ،وال يصعقون،
وأن الش�هيد يش�فع يف س�بعني من أهل بيته ،وأنه يغفر له من أول قطرة من دمه ،ويرى مقعده يف اجلنة .أرى
كل هذا وال أذهب إىل رضا رب العاملني ،أو جماورة إمام املرسلني والشهداء والصاحلني؟ ال .فأسأل اهلل أن يتقبلين
ً
ً
جماه�دا ً
خملص�ا ،وم�ن يري�د التن�ور ملكان�ة الش�هيد والش�هداء فأوصيك�م باإلطلاع عل�ي الكت�ب التالي�ة:
ش�هيدا
 .1كتاب مشارع األشواق إىل مصارع العشاق ومثري الغرام إىل دار السالم( .ابن حناس)
 .2كتاب حادي األرواح إىل بالد األفراح( .ابن قيم اجلوزية)
اقرؤوها وال تنسوني من دعائكم .وأوصيكم يف اهلل باتباع السنة النبوية يف كل األمور ،وإياكم وحمدثاتها
يف اجلن��ازة ،وع��دم الب��كاء أو النياحة أو ش��ق اجلي��وب ،ال تغضبوا الواحد القهار بفعل املعاص��ي ،وحقوق الوالدين،
كونوا كما عهدتكم بارين بالوالدين.
وألهل أخواتي العزيزات :التزمن احلجاب واجللباب؛ ألنه زينة املرأة املسلمة.
أما أنتم إخواني :فأوصيكم بتقوى اهلل تعاىل ،وإنكم مالقوه واحلقوا بركب اجلهاد واالستش��هاد ،وكونوا
عباد اهلل إخوانا.
إخواني األحباب :هذه وصييت أوجهها إىل كل من يوحد اهلل على هذه األرض ،إىل (األب) احلبيب و(األم)
احلنون��ة ،واإلخ��وة األع��زاء واألخ��وات الغالي��ات ،إىل األخ��وال امليام�ين ،واألعم��ام احملرتم�ين ،إىل األج��داد والعمات
واخل��االت العزي��زات ،إىل أصدقائ��ي الصادق�ين الصامدي��ن يف جب��ال الوط��ن والع��امل ،إىل كل ه��ؤالء أكتب هذه
الكلمات.
وأخ�يرًا ولي��س آخ �رًا :لق��د ح��ان اآلن موع��د الف��راق ،وس��يكون هن��اك اللق��اء عن��د رب األرض والس��موات،
وأوصيكم أهلي بالدعاء والتربعات عن روحي بقدر ما تقدرون عليه من مال ولو بشق مترة .ال أقول ً
وداعا ،بل
أق��ول إىل اللق��اء يف اجلن��ة عن��د رب األرض والس��ماء .أس��تودعكم اهلل ال��ذي ال تضي��ع ودائعه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حممود جوابري
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المجاهد

حممود جنيب مصطفى نزال

تاريخ الوالدة.1986/03/10 :
تاريخ الشهادة.2007/07/09 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاصة الصهيونية أثناء تواجده يف مدينة جنني ،لريتقي ش� ً
�هيدا
بعد مش��وار طويل من العم��ل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف اخللق واملرس��لني ،وقائد س��رايا اجملاهدين س��يدنا حممد بن عبد
األمي األمني .وبعد:
اهلل ّ
يق��ول اهلل يف حمك��م التنزي��ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب]23 :
ي��ا أيه��ا الذي��ن آمن��وا :أوصيك��م ونفس��ي بتقوى اهلل ،اتقوا اهلل ي��ا صحيب يا إخواني يا أهلي يا م��ن تعرفوني أوصيكم أن
تتقوا اهلل ،وأن تعبدوه وأن تس�يروا يف ركب اجملاهدين ،ركب الش��هداء والصاحلني ،وأوصيكم بالصالة ،والصوم وقراءة
القرآن الكريم ،وإعمار مس��اجد اهلل.
علي ،وأن يوزعوا احلل��وى ،وأن يدعوا لي بالرمحة ،فإني
وأوص��ي أهل��ي :عندم��ا يس��معون نبأ استش��هادي أن ال يبكوا َّ
ك��م متني��ت أن أن��ال ه��ذه املرتبة العظيمة عند اهلل ،الش��هادة ال�تي كنت أحلم بها ً
دائما ،وأدعو اهلل أن يطعمين إياها لكي
أحل��ق برك��ب الش��هداء الذي��ن س��بقوني إىل اجلن��ة ،لكي أحل��ق بإخوتي (جه��اد) و(أرش��د) و(محزة) و(ظاف��ر) و(جماهد)
و(أمح��د الراج��ح) و(جه��اد) و(م��روح) وكل الش��هداء أحباب��ي وأصحاب��ي .فإني أدعو كل مس��لم وجماه��د أن يتبع هذه
اخلطوات ،وأن يسلك هذا املسلك؛ ألنه ال ينفع اإلنسان يوم لقاء ربه إال عمله الصاحل وجهاده ،وأقول لكم :هذي طريقي يا
أخي ،فإن صدقتم فامحلوا سالحي .وأوصيكم بأن ال تطبعوا لي البوسرتات ،وأن توزعوا مثنها على الفقراء واحملتاجني.
كما أوصي كل إخوتي اجملاهدين :يف كل الفصائل والتنظيمات باالحتاد م ًعا يف جهادهم ضد الكفار واملشركني
واليه��ود احملتل�ين الذي��ن يقتلون وينش��رون يف األرض الفس��اد ،فاحتدوا يف ضرب احملتل الصهيون��ي من أجل إعالء كلمة
(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) ،وحترير كل شرب من أرض اإلسالم.
كم��ا أوص��ي إخوت��ي األس��رى يف س��جون االحت�لال :أن يصربوا ،وأن يتق��وا اهلل ،فال بد من أن يف��رج عنهم ليعودوا إىل
أحض��ان ه��ذا الوط��ن احلبيب ،واجملد للمجاهدين األبرار ،وإنه جلهاد نصر أو استش��هاد.
فإلــى متى يتطـــــاول األوغــــــاد
نقتل ونطــــرد يا أخي ونبعد
ٌ
كأننا زرع وغارات العدو حصـــاد
نصحوا على عزف الرصـاص
حتى ننال ً
ميعادنا النصر املبني فإن يكن ٌ
شهادة فاملوت يف درب اهلدى ميالد
موت دعنا منت
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود جنيب نزال
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مصطفى فيصل مصطفى أبو سرية

تاريخ الوالدة.1982/08/06 :
تاريخ الشهادة.2001/11/27 :
البلدة األصلية :قرية زرعني  -قضاء جنني.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح نوعي ضد املغتصبني الصهاينة
يف مدينة "العفولة" داخل فلس��طني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيد اخللق وأشرف املرسلني ،وعلى أهله وصحبه والتابعني ومن سار على
دربه وجهاده إىل يوم الدين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن ً
حممدا رسول اهلل .أما بعد:
حنن االستش��هاديان( :عبد الكريم عمر أبو ناعس��ة) و(مصطفى فيصل أبو س��رية) األحياء أبناء (كتائب
ش��هداء األقص��ى) و(س��رايا الق��دس) .بع��د االت��كال عل��ى اهلل تعاىل وهبنا أرواحن��ا رخيصة يف س��بيل اهلل ،واالنتقام
ألرواح الشهداء األبطال أبناء (كتائب شهداء األقصى) و(سرايا القدس)( :عكرمة استييت) ،و(جمدي الطيب)،
و(إي��اد احل��ردان) ،و(حمم��د بش��ارات) ،و(إي��اد املص��ري) ،و(نظ�ير مح��اد) ،و(حمم��ود أب��و هن��ود) وكل ش��هداء
فلس��طني .وس��نعلم "ش��ارون" و"موفاز" وأعوانهم وأذنابهم بأن (الكتائب) و(الس��رايا) إذا قالت فعلت ،وإذا وعدت
أوف��ت ،وس��نرد الصاع صاع�ين ألي عملية اغتيال حبق أبناء ش��عبنا.
كم��ا ونوص��ي ش��بابنا يف فلس��طني :ب��أن يس��تمروا يف االنتفاض��ة ،ويس�يروا عل��ى درب اجله��اد واملقاوم��ة
واالستش��هاد والتمس��ك بالق��رآن والص�لاة .العه��د لش��عبنا ،االنتق��ام لش��هدائنا ،ولعدون��ا لغ��ة الرص��اص.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصطفى فيصل أبو سرية

(*) هو الشهيد اجملاهد( :عبد الكريم عمر أبو ناعسة) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف حمافظة جنني.
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مصطفى حممود مصطفى العتيق

تاريخ الوالدة.1986/03/21 :
تاريخ الشهادة.2007/08/25 :
البلدة األصلية :مدينة جنني  -قضاء جنني.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاصة الصهيونية أثناء زيارة لبيت العائلة وهو مطلوب ،لريتقي
ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل م��ن العمل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وال��دي األع��زاء :ال ختاف��وا عل� ّ�ي وال تقلق��وا م��ن جه�تي ،حي��ث إن�ني بكام��ل ق��واي العقلية تصرف��ت واختذت
اخلط��وة باجله��اد يف س��بيل اهلل ،ألعل��ن كلم��ة :ال إل��ه إال اهلل حمم��د رس��ول اهلل ،ومل جيربن��ي أح��د عل��ى فعل ذلك.
وبنا ًء عليه توكلت على اهلل ومل يكن بنفسي أو نييت غري رضا اهلل ورضا الوالدين ،وإني جندي من جنود
اهلل .س�لامي والدعاء لي من إخواني وأخواتي ..رجا ًء ال أحد يزعل مين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصطفى حممود العتيق
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منري عيسى حممد وشاحي

تاريخ الوالدة.1984/09/29 :
تاريخ الشهادة.2002/04/15 :
البلدة األصلية :قرية أجزم  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء مش��اركته يف معركة
التص��دي الجتي��اح خميم جنني من قب��ل العدو الصهيوني الغادر،
وقيادته جملموعة األش��بال اخلاص��ة بالقنابل اليدوية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]39-38 :

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعني به ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور حكامنا وسيئات رؤسائنا،
والصالة والسالم على أشرف اخللق أمجعني حممد األمني ﷺ .وبعد:
إخوتي يف جنني وخميمها الصامد :إنين يف هذه اللحظات الكرمية وأنتم تقرؤون هذه األسطر أكون بإذن
اهلل قد أصبحت ً
ً
رخيصا يف سبيل إعالء كلمة اهلل تعاىل ،ولتحرير فلسطني احلزينة من
شهيدا ،مضح ًيا بدمي
دنس اآلمثني.
وإن�ني ويف ه��ذه اللحظ��ات أوصيك��م ونفس��ي بالص�لاة وتق��وى اهلل العظيم وطاعت��ه ،واتباع كتاب��ه الكريم،
وع��دم خمالفت��ه وعصي��ان أمره .قال تعاىل :ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]103-102 :

أحبائ��ي :كون��وا ً
واحدا يف وج��ه االحتالل ،كونوا ً
صف��ا ً
يدا واحدة تضربه ضربات موجعة يف كل مكان
كتل��ك ال�تي يتلقاه��ا يف كل عملي��ة استش��هادية بطولي��ة ،كونوا وح��دة واحدة ال متييز بينك��م ،حتى نبقى
على درب اجلهاد واالستشهاد يف سبيل اهلل والوطن ،وحتى نسرتد أرضنا وكرامتنا وعزتنا لنعيش بعدها بأمن
وأم��ان ب��إذن اهلل تعاىل.
إىل إخوتي اجملاهدين :أدعوكم إىل مواصلة جهادكم ونضالكم غري متجاهلني تقوى اهلل العظيم ،فأكثروا
ً
وخصوصا يف القتال ،فإن اهلل يكون معكم ً
من ذكر اهلل ً
دائما وال ينساكم ،فال ختافوا من مجعهم وعتادهم
دائما
فكله�م دونك�م يف الش�جاعة واإلق�دام ،فقاتلوه�م دون أدن�ى خ�وف وكونوا كما قال تع�اىل :ﱹ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران]174-173 :
123

وأخريًا إىل كل من يعرفين :أمتنى أن تس��احموني ،وأن ال حتزنوا على فراقي أو استش��هادي ،وافرحوا؛ ألن
ه��ذا م��ا كن��ت أمتن��اه ،وأدعو اهلل لي فأنا اآلن أعيش حياة جديدة عند رب العباد الواحد القهار.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
منري عيسى وشاحي
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نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف

تاريخ الوالدة.1981/02/28 :
تاريخ الشهادة.2001/07/16 :
البلدة األصلية :قرية سومل  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة اليامون  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر بالقرب م��ن حمطة قط��ار "بنيامينا"
للع��دو الصهيون��ي عل��ى طري��ق اخلض�يرة  -حيف��ا يف الداخ��ل
الفلس��طيين.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أنا االستشهادي إن شاء اهلل( :نضال إبراهيم أبو شادوف) أقدم روحي فدا ًء لإلسالم ،ويف سبيل عزة املسلمني
ومحاي��ة مس��رى نبين��ا حمم��د ﷺ .كم��ا وإن��ي أه��دي عملييت ه��ذه إىل أرواح الش��هداء (حممد بش��ارات) ،و(وليد
بش��ارات) ،و(س��امح أب��و حني��ش) و(مهن��د أب��و ش��ادوف) و(أس��امة نغنغي��ة) و(إياد ح��ردان) و(مج��ال ضيف اهلل)
و(حمم��ود خلي��ل) و(حمم��د الدرة) و(فارس عودة) و(إميان حجو) وكل ش��هداء ش��عيب اجملاهد املس��لم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال إبراهيم أبو شادوف
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نضال تيسري شحادة جبالي

تاريخ الوالدة.1977/03/23 :
تاريخ الشهادة.2001/10/28 :
البلدة األصلية :مدينة حيفا  -قضاء حيفا.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح نوعي ضد املغتصبني الصهاينة
يف مدينة اخلضرية داخل فلس��طني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين ،ومذل اليهود أعداء اإلسالم واملسلمني ،والصالة والسالم على أشرف
املرسلني سيدنا حممد صلوات اهلل وسالمه عليه .وأسأله تعاىل أن يرزقنا الشهادة يف سبيله وإنه على كل شيء قدير.
ُ
فلست أبالي حني أقتل ً
جنب كان يف اهلل مصرعي
مسلما
على ِّأي ٍ
إن الشهادة يف سبيل اهلل أيها األحباب أعظم شيء ..إنها التضحية بالنفس واملال واألهل.
أيه��ا اإلخ��وة األحب��اب :أوصيك��م بتق��وى اهلل العل��ي العظي��م ،فإنه��ا تنجين��ا من ع��ذاب اهلل ،وأوصيك��م بالصرب
والتزود بالطاعة والثبات أمام هذا العدو اجملرم ،وال تنس��وا مطاردة اليهود يف كل مكان ،وبذل كل ش��يء من
أج��ل حتري��ر أرض الرباط ..أرض فلس��طني من دنس اليهود.
أيها اإلخوة اجملاهدون املرابطون :أدعوكم أن تكونوا على أهبة االس��تعداد للش��هادة يف س��بيل اهلل ،فالشهادة
أمجل ما نتمنى.
إىل أهل��ي األع��زاء :كون��وا م��ن الصابري��ن احملتس��بني ،واثبت��وا ليش��د بعضك��م أز ّر بع��ض ،ولتس��احموني إن
كنت قد أخطأت يف حق أحدكم ،ولتتمس��كوا بدين اهلل وحبله املتني ،وأن ال ينوح أحد يف زفيت ،لي اجلنة يف
ع��رس ش��هادتي وأريد أن تزغ��ردوا وتوزعوا احللوى.
ً
أبي الغالي :أوصيك بإخوتي و(أمي) الغالية على قليب ،وأن ال جتعل شيئا ينقص عليهم.
أم��ي الغالي��ة :أطل��ب من��ك أن ترض��ي عل� َّ�ي؛ ألن رض��اك م��ن رض��ى رب العاملني .كم��ا أرجوك ي��ا (أمي) أن ال
تؤخ��ري زف��اف أخ�تي ،حتى تكون فرح�تي بفرحتني.
أمي احلبيبة :ساحميين ،وادعي لي وارضي علي كثريًا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال تيسري جبالي
(*) هو الشهيد اجملاهد( :يوسف حممد سويطات) من سكان خميم جنني مبحافظة جنني.
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نضال حممد علي سويطات

تاريخ الوالدة.1981/04/04 :
تاريخ الشهادة.2002/04/04 :
البلدة األصلية :قرية بلد الشيخ  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء مش��اركته يف معركة
التص��دي الجتي��اح خميم جنني من قب��ل العدو الصهيوني الغادر،
لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

إخوتي :ها هم الصهاينة قد احتلوا بالدكم وقتلوا أبناءكم ومثلوا بكم .فماذا أنتم فاعلون؟ .إن اجلهاد
ح��ق وواج��ب عل��ى كل مس��لم ومس��لمة ،جاه��دوا بأموالكم وأبنائكم وأنفس��كم يف س��بيل اهلل ،اص�بروا وصابروا
وال تهن��وا وال حتزن��وا وأنت��م األعل��ون إن كنت��م صادقني .إن الش��هادة يف س��بيل اهلل أمسى أمانين��ا ،قال اهلل تعاىل:

ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الص��ف]11-10 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال حممد سويطات
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الشهيد
المجاهد

منر حممد يوسف أبو سيفني

تاريخ الوالدة.1983/09/02 :
تاريخ الشهادة.2001/12/09 :
البلدة األصلية :قرية اليامون  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة اليامون  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جتمع للع��دو الصهيون��ي يف مدينة
حيفا احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

وق��ال تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :
وقال تعاىل :ﱹﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األنفال]60 :

وقال تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ

صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

أنا اجملاهد يف س��بيل اهلل( :منر حممد أبو س��يفني) أكتب لكم وصييت األخرية وأنا يف كامل قواي العقلية
والنفسية ،ويشهد اهلل على ذلك .وأقول لكم أني وهبت نفسي يف سبيل اهلل ومن أجل فلسطني واألقصى املبارك،
وأقول لكم أال حتزنوا علي فإني إن شاء اهلل أنتظركم يف جنات اخللد اليت أعدت للمتقني.
أم��ي احلبيب��ة :أرج��وك أن تبق��ي راضي��ة ع�ني وأن ال تبخل��ي عل� ّ�ي برض��اك وال حتزن��ي عل� َّ�ي ،ف��إن اهلل م��ع
الصابرين .يا (أم) الشهيد كل الشباب أوالدك ..وأقول لك إن اهلل قد أنعم علي بنعمته فإني بإذن اهلل حي عند
رب العاملني ،وأرجوك يا (أمي) أن تس��احميين إن كنت قد أخطأ معك أو قصرت يف حقك أو أس��أت يف معاملتك
أو قص��رت يف واجب��ك ،ف�لا تنس��ي ذك��ر اهلل إن اهلل غف��ور رحي��م .وطل�بي األخ�ير من��ك إنك إذا مسع��ت خبربي أن
فرحا وفخرًا لك من أحد أوالدك قد وهب نفسه ً
فرحا ،وال تبكي وليكن ً
تزغردي ً
شهيدا يف سبيل اهلل ولتحرير
فلسطني كاملة.
وال��دي العزي��ز :اف��رح مبا أتاك اهلل ،وليكن ابنك فخرًا لكم ولفلس��طني ولألمة اإلس�لامية ،رضاك يا (والدي)
علي شيء مهم لي لدخولي جنة
احلبيب ،وأرجو أن تساحمين إن قصرت يف واجبك أو أخطأت يف حقك ،رضاك َّ
اخللد ،وعندما تسمع خربي قل إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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إخوت��ي وأخوات��ي األع��زاء :أبع��ث لك��م بس�لامي األخ�ير من ه��ذه الدنيا الزائل��ة ،أرجوكم مجي ًع��ا أن ترضوا
عين وتساحموني ولتعلموا أن أخاكم مل ميت بل هو حي عند رب العاملني ،وأوصيكم بتقوى اهلل واصربوا على
م��ا أصابكم إن اهلل مبا تعلمون خبري.
أهلي األعزاء :أريد أن أطمئنكم على أنفسكم ،فإنه بعد استشهادي سيكون عليكم محاية دين اهلل ومحاية
بواس��لنا م��ن ناحي��ة أخ��رى ،وبع��ون اهلل مجي ًعا إذا أق��دم العدو الصهيوني عل��ى اقتحام بلدة (اليام��ون) فإن أيدي
قواتنا س��تتصدى هلم ،وال ختايف يا (أمي) إذا هدموا ال مسح اهلل منزلنا فإن احلركة مس��ئولة عن بناء املنزل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
منر حممد أبو سيفني
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الشهيد
المجاهد

هاني مالك أمحد زكارنة

تاريخ الوالدة.1983/08/29 :
تاريخ الشهادة.2003/01/12 :
البلدة األصلية :قرية قباطية  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح على مغتصبة "قاديش" بالقرب
من حمافظة جنني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

ً
وانتقاما للش��هيد القائد
أن��ا الش��هيد احل��ي (هان��ي مال��ك أمحد زكارنة) أق��وم بعملي هذا ابتغ��اء مرضاة اهلل،
يف (س��رايا القدس) (محزة أبو الرب) .وليعلم العدو الصهيوني وأجهزة خمابراته أننا قادرون على اخرتاق كل
احل��دود وضرب أي هدف نريد.
وأخريًا أوصيكم يا أهلي ويا أحبيت :بتقوى اهلل والتزام طاعته ودوام الصالة .وأرجو منكم عندما تسمعون
خرب العملية ،أن تطلق الزغاريد وتوزع احللوى .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
هاني مالك زكارنة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :ربيع أمحد زكارنة) من سكان بلدة قباطية مبحافظة جنني.
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المجاهد

هنادي تيسري عبد املالك جرادات

تاريخ الوالدة.1975/09/21 :
تاريخ الشهادة.2003/10/04 :
البلدة األصلية :مدينة بيسان  -قضاء بيسان.
مكان السكن :مدينة جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هدت الش��هيدة يف عملي��ة استش��هادية
بطولي��ة حي��ث فج��رت جس��دها الطاه��ر داخ��ل مطع��م للع��دو
الصهيون��ي مبدين��ة حيف��ا داخ��ل فلس��طني احملتل��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]169 :

والصالة والسالم على سيد العاملني ،سيدنا حممد ﷺ .وبعد:
األه��ل األع��زاء :الذي��ن س��وف يثيبهم اهلل رب العاملني كما س��بق ووعدنا مجي ًع��ا يف كتابه العزيز ﱹ ﭫ
ﭬﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]154 :ولق��د وع��د اهلل الصابري��ن عل��ى كل م��ا آتاه��م ب��ه اهلل اجلن��ة وحس��نت
منزلة ،فاحتس��بوني عند اهلل س��بحانه وتعاىل ،فلن أكون غالية فدا ًء لدين اهلل س��بحانه وتعاىل ،لقد آمنت مبا
جاء بالقرآن الكريم واشتقت ألنهار اجلنة واشتقت لرؤية نور وجه اهلل الكريم اشتقت لكل ذلك بعد أن ّ
من اهلل
علي باهلداية.
َّ
أحبائي َمن أمتنى أن أكون من الشافعني هلم يوم املوقف العظيم :لقد اخرتت طريقي هذا بكامل إرادتي،
علي بالش��هادة إن ش��اء اهلل .فهي ليس��ت لكل إنس��ان عل��ى األرض بل هي
ولق��د س��عيت هل��ذا كث�يرًا حت��ى م� َّ�ن اهلل َّ
ً
للمكرم�ين م��ن عن��د اهلل ،أفتحزن��ون ألن اهلل كرّم�ني به��ا؟ أه��ل جت��زون اهلل مب��ا ال ُي��ب وال أن��ا أح��ب أيض��ا؟؟
وإنا هلل ّ
احتسبوني هلل تعاىل ..وقولوا ال حول وال ق ّوة إال باهللّ ..
وإنا إليه راجعون ..مجيعنا ميتون فال ُم ّلد على
هذه األرض ،ولكن العاقل هو الذي يستجيب لنداء اهلل سبحانه وتعاىل ،فهذه بالد جهاد فقط وحنن نعيش بها
للجهاد ّ
علنا نرفع الظلم الذي حنيا به على مدار األعوام املاضية .أَعلم أنين لن أُعيد فلسطني أعلمها متام العلم،
ولكن أعلم أن هذا واجيب قد قدمته أمام اهلل ،لبيت النداء بعد إمياني بعقيدتي ،وأنا اآلن أُعلمكم بأنين إن ش��اء
اهلل سأجد ما وعدني اهلل تعاىل أنا وكل َمن يسريون على هذا الطريق ..جنان وعدنا اهلل بها خملدون بها إن شاء
اهلل .بع��د إميان��ي به��ذا كيف تعتقدون أنين س��أقبل ب��كل املغريات الدنيوية الزائلة؟ كيف س��أعيش على هذه
األرض وروح��ي أصبحت معلقة مبلك مقتدر؟؟
أصب��ح كل ّ
هم��ي ه��و رؤي��ة ن��ور اهلل الكري��م ،ه��ذه بالده وه��ذا دينه ،وهم يري��دون ليطفئوا ن��وره وكلنا
علي أن أدافع عنه ،فليس أمامي غري هذا اجلس��د الذي س��أجعله ش��ظايا
نعلم ذلك .فواجيب حنو دين اهلل وحقه ّ
ً
تقتلع قلب كل َمن حاول قلعنا من بالدنا ،فكل َمن يزرع املوت لنا سيناله ولو جزء بسيطا ،وحنن حتى اآلن
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ال زلنا ضعفاء حبس��ب تقدير ّ
القوي ،ولكن إمياننا موجود ،عقيدتنا جتعلنا جندد عهدنا لربنا وبالدنا ،حربنا
معهم حرب عقيدة ووجود وليس��ت حرب حدود ،وأنتم تعلمون.
أب��ي احلبي��ب الغال��ي :اح�ترم رغب�تي واحتس��بين عن��د اهللَ ،ف َم��ن س��اعدني للوص��ول للجن��ة ال ُي��زى س��وى
بش��فاعيت له فاجعلين مس�ترحية ً
دائما ،وفخورة بأب أنا ابنته أمام ربي وخلقه .فبعزة اهلل يا غالي أن ترحيين يف
ق�بري وال تفع��ل ش� ً
ّ
ّ
�يئا س��وى احتس��ابي عن��د اهلل ،ف��اهلل أعط��ى واهلل أخذ ،وإن��ا هلل وإنا إليه مجي ًع��ا راجعون.
أمي الغالية :أمتنى من اهلل أن تصربي يا (أمي) فأنا أحبك؛ ألنك ً
دائما كنت العطاء الذي ال ينتهي وستبقني
إن ش��اء اهلل ،فاحتس��بيين يا (أمي) فأنا س��أكون مع (فادي) و(صاحل) و(عبد الرحيم) ومجيع َمن اختارهم اهلل
جلواره ،فاحتسبينا مجي ًعا وقولي( :اللهم فرّج لي مصيبيت ،وأجرني يف مصيبيت ،واخلفين خريًا فيها).
أرجو من اجلميع :أن يساحمين على ما قد بدر مين ،وأنا قد ساحمت اجلميع منذ زمن ..وأرجو منكم اآلتي:
 .1إيصال مبلغ ( )50دينار إىل حمل جالبيب مبدينة جرش يدعى ...جبانب ...عن طريق...
 .2إعطاء دار ...مبلغ ( )100دينار يف قباطية.
علي يف األردن وال أذكرها.
 .3إخراج مبلغ ( )10دنانري عن روحي؛ ألنين قد أكون نسيت بعض القروش َّ
علي ً
وادعوا لي ً
دائما يا والدي ،وإىل لقاء يف جنات النعيم.
دائما بالرمحة واملغفرة والرضا ،ارضوا ّ
بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]74 :
بق��وة اهلل وعزميت��ه ،ق��ررت أن أك��ون االستش��هادية السادس��ة(*) ال�تي جتع��ل م��ن جس��دها ش��ظايا تتفج��ر

لتقتل الصهاينة وتدمر كل مستوطن وصهيوني .وألننا لسنا وحدنا من جيب أن يبقى ندفع الثمن وحنصد
مث��ن جرائمه��م ،وحت��ى ال تبق��ى أمهاتن��ا تدف��ع مث��ن اإلج��رام الصهيوني ،وحت��ى ال تبقى أمهاتن��ا تبكي وتصرخ
عل��ى أطفاهل��ا وأبنائه��ا ،ب��ل جي��ب أن جنع��ل أمهاتهم يبكني فقد ق��ررت بعد االتكال عل��ى اهلل أن أجعل املوت الذي
حييطونن��ا ب��ه حيي��ط به��م ،وأن أجعل أمهاتهم تبكي دم ًع��ا ً
وندما .ودعوتي هلل أن جيعلنا حنن معمرين يف اجلنة
وجيعله��م م��ن اخلالدين يف النار.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أختكم الشهيدة بإذن اهلل
هنادي تيسري جرادات

(*) االستش�هاديات اخلم�س اللوات�ي س�بقن الش�هيدة (هن�ادي ج�رادات) يف الش�هادة هن( :وف�اء علي إدريس) من حمافظ�ة رام اهلل ،و(دارين حممد أبو عيش�ة) من
حمافظ�ة نابل�س ،و(آي�ات حمم�د األخ�رس) م�ن حمافظ�ة بيت حلم ،و(عندلي�ب خليل طقاطقة) من حمافظة بي�ت حلم ،و(زينب علي أبو س�امل) من حمافظة
نابل�س ومجيعهن من كتائب ش�هداء األقصى.
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المجاهد

وائل مطلق حممد عساف

تاريخ الوالدة.1981/12/08 :
تاريخ الشهادة.2001/09/12 :
البلدة األصلية :مدينة بيسان  -قضاء بيسان.
مكان السكن :بلدة عرابة  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدين(*) يف اشتباك مسلح مع قوات االحتالل الصهيوني بعد
حماصرتهم يف بلدة (عرابة) مبحافظة جنني ،لريتقي ً
شهيدا بعد
إش��رافه وتنفي��ذه لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولي��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلم��د هلل ،حنم��ده ونس��تعينه ونت��وب إلي��ه ونس��تغفره ،ونع��وذ ب��اهلل م��ن ش��رور حكامن��ا وم��ن س��يئات
رؤس��ائنا .اللهم صل وس��لم على أش��رف خلقك ،نبينا حممد وعلى آله وصحبه أبدا ،أمحدك اللهم ربي وأس��ألك
أعلى رتب الش��هادة ،أش��هد أن ال إله إال أنت وأس��تودعك على هذه الش��هادة .أس��ألك اللهم كما يس��رت لي كتابة
ه��ذه الس��طور أول م��رة مب��داد اجملاهد أن تيس��ر لي كتابته��ا مرة أخرى بدماء الش��هيد.
أس��ألك الله��م أن جتع��ل لكلمات��ي ه��ذه ً
مذاق��ا ً
خاصا ،وتأثريًا كبي�رًا بعد أن أكون قد كتبته��ا مرتني :مرة
مب��داد اجملاه��د وم��رة بدماء الش��هيد ،ألكون بذل��ك قد مجعت بني الكالم عن اجلهاد واملمارس��ة العملية للجهاد
اليت س��تكون عند قراءة هذه الس��طور قد توجت باالستش��هاد إن ش��اء اهلل تعاىل.
اعلموا أيها الناس :أن رتبة الشهادة رتبة عظيمة ،ومنزلة سامية ال يلقاها إال ذو حظ عظيم ،وال يناهلا إال
من سبق له القدر بالفوز املقيم .فقد َّ
من اهلل على الشهداء بنعم عظيمة وخصهم مبآثر جليلة ،ومن أعظم
هذه النعم واملآثر واملزايا أنه جعلهم أحياء يرزقهم من اجلنة حيث شاءوا ،فقال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة ،]154 :وقال تعاىل" :ﱹﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﱸ

صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]171-169 :وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ﷺ قالُّ :
(الش َه َدا ُء َع َلى َب ِار ِق َن َه ٍر
ُج َع َل ْيه ْم ر ْز ُق ُه ْم ِم َن ْ َ
ب َب ْ َ
ُ َ ْ َْ
ال َّن ِة ُب ْكر ًَة َو َع ِش ًّيا)[ .مسند أمحد بن حنبل] ،والشهيد يتمنى
ِ ِ
اب ال َّن ِةِ ،ف ق َّب ٍة خضرَا َء ،ير ُ ِ ِ
أن يرده اهلل إىل الدنيا مرة أخرى فيقتل مرة أخرى ملا يرى من فضل الشهادة وكرامة الشهيد ،ففي صحيح
ال َّن َة ُي ُّب أَ ْن َي ْرج َع إ َل ُّ ْ َ ُ َ َْ
(ما أَ َح ٌد َي ْد ُخ ُل ْ َ
البخاري ومسلم أن رسول اهلل ﷺ قالَ :
ض ِم ْن
ِ ِ
ِ
الدن َياَ ،وله َما َعلى ال ْر ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َش ْي ٍء إَِّل َّ
يد َي َت َم َّنى أَ ْن َي ْر ِج َع إِ َل ُّ
الش ِه ُ
َّات ِلا َيرَى ِم َن الكر َ
َام ِة)[ .صحيح البخاري]
الد ْن َيا ،ف ُي ْق َتلَ :ع ْش َر َمر ٍ
والدت��ي العزي��زة :لق��د كن��ت ً
دائم��ا عن��دك أع��دك ب��أن أحص��ل عل��ى أفض��ل وأعل��ى ش��هادة عندم��ا كنت
(*) اجملاه�دون الش�هداء ه�م( :س�فيان أمح�د عارض�ة) ،وش�قيقته (بلقي�س أمح�د عارضة) وهما م�ن حمافظة جنني ،و(أس�عد عبد الرمحن دق�ة) من حمافظة
طولكرم.
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تطلبني مين أن أهتم بدراسيت ،لكي أدخل اجلامعة وأحصل على شهادة الدكتوراة وأصبح مثل أخي الدكتور
(حمم��د) حفظ��ه اهلل تع��اىل ورعاه ،ولكين وجدت ش��هادة أفضل وأعلى من ش��هادة الدكتوراة وهي الش��هادة اليت
أس��أل اهلل تعاىل أن أكون قد حصلت عليها اليوم اس��تجابة لقوله :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

إن��ي أرى أن أفض��ل ش��هادة دنيوي��ة ه��ي ش��هادة الدكت��وراة يف فق��ه وأصول الش��ريعة اإلس�لامية ،ولكين أرى
يف نف��س الوق��ت أنه��ا ال تس��اوي ش� ً
�يئا أمام الش��هادة الربانية .لذل��ك أرجو منك يا (والدت��ي) كما كنت تطلبني
مين أن أهتم بدراسيت ألحصل عليها مثل أخي الدكتور (حممد) أن تطليب من إخوتي وأصدقائي أن خيتموا
جبهاده��م ليحصل��وا عل��ى الش��هادة الرباني��ة اليت توجب دخول اجلن��ة لقوله تع��اىل :ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .حمم��د]6-4 :

واعلمي يا والدتي العزيزة :أن عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه روي ً
ً
صحيحا قال فيه ﷺُ ( :ي َشَّ�ف ُع
حديثا
َّ ُ
يد ف َسْ�ب ِع َ
ني ِمْ�ن أَ ْه ِ�ل َب ْي ِت� ِه)[ .س�نن أب�ي داود] ،وس�تكونني أن�ت يا (والدت�ي) أول واحدة ب�إذن اهلل .كما أريد
الشِ�ه ِ
منك يا (والدتي) أن تعتربي أن هذا اليوم هو يوم عرس�ي على أمجل نس�اء احلور العني ،فقد روي البخاري عن
أنس بن مالك أن رسول اهلل ﷺ قال يف وصف زوجة الشهيدَ ( :و َّال ِذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِهَ ،ل ْو َّاط َل َع ْت ْامرَأَ ٌة ِم ْن ِن َسا ِء أَ ْه ِل
ْ َ َّ َ َ ْ َْ
ال ْرضََ ،ل َض�ا َء ْت َما َب ْي َن ُه َماَ ،ولََ ََل ْت َما َب ْي َن ُه َما ِبرحي َهاَ ،و َل َن ِص ُ
يف َها َع َلى َرأْ ِسَ�ها َخ ٌْي ِم َن ُّ
الد ْن َيا َو َما
ِ ِ
النِ�ة َعل�ى أه ِ�ل ِ
ِفي َها)[ .مس�ند أمحد بن حنبل]
ويف خت��ام ه��ذه الكلم��ات :فإن�ني أدع��و مجي��ع أبن��اء األمة إىل املمارس��ة العملي��ة للجهاد ،ومس��اعدة اجملاهدين
وع��دم الوق��وف حج��ر عث��رة يف طريقه��م .أم��ا بالنس��بة إىل من ينتم��ون إىل اجلهاز ال��ذي قام باعتقال��ي وتعذييب
قبل عام تقري ًبا ،فإنين أدعوهم إىل ترك هذه املمارسات املعادية لإلسالم ،وأدعوهم إىل تشجيع اجملاهدين بدل
اعتقاهلم .فمن تاب منهم ونوى ممارس��ة اجلهاد وتش��جيع اجملاهدين فأس��أل اهلل تعاىل أن يتوب عليه ويغفر له،
أما من يصرون على االستمرار يف اعتقال اجملاهدين فأرجو منهم أن ينسحبوا من جنازتي كي ال يؤذوني وأنا
ش��هيد ،كم��ا آذون��ي وأن��ا جماه��د .أس��أل اهلل تعاىل أن يتقبل مين الش��هادة ألكون قد كتبت ه��ذه الكلمات مرة
ثاني��ة بدماء الش��هيد بع��د أن كتبتها أول مرة مبداد اجملاهد.
كما أسأله سبحانه أن يثبت على طريق اجلهاد كل من ينتظر الشهادة من الذين صدقوا ما عاهدوا اهلل
علي��ه ،لقول��ه تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األحزاب]23 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
وائل مطلق عساف
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الشهيد
المجاهد

وسيم أمحد حممد سباعنة

تاريخ الوالدة.1978/10/17 :
تاريخ الشهادة. 2002/10/14 :
البلدة األصلية :قرية بلد الشيخ  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة قباطية  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة بع��د مط��اردة ل��ه يف حمافظة جن�ين ،لريتقي
ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طويل م��ن العمل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

احلمد هلل ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد س��يد املرس��لني وخامت األنبياء .أنا (وس��يم أمحد س��باعنة)
ابن بلدة قباطية أهدي هذه العملية اليت سأقوم بها إىل أرواح الشهداء واألحرار يف فلسطني الذين روت دماؤهم
أرض فلسطني.
وأق��ول إىل كل م��ن أحب�ني :أن يف��رح باستش��هادي وال يبك��ي الستش��هادي ،فأن��ا أمتنى من اهلل االستش��هاد يف
س��بيل اهلل وسبيل فلسطني.
وأق��ول ألهل��ي :إن��ي اخ�ترت ه��ذه الطري��ق ،ول��ن أتراج��ع ع��ن ه��ذا االستش��هاد يف س��بيل اهلل وس��بيل الق��دس
الش��ريف ،واحلم��د هلل رب العامل�ين ال��ذي وهب�ني م��ا أمتن��ى.
علي ،فأنا س��أكون ش��في ًعا لكم عند اهلل،
وأق��ول ألم��ي ،وألب��ي ،وإلخوت��ي وأهلي يف فلس��طني :بأن ال حتزنوا َّ
وأطلب من إخوتي يف اجلهاد وباقي الفصائل اإلسالمية والوطنية وإىل كل فلسطيين حر أن يدافع حتى آخر
قطرة دم؛ ألن هذه أرضنا وديارنا فس��نردها بالقوة.
إما نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
وسيم أمحد سباعنة

135

الشهيد
المجاهد

يوسف حممد علي سويطات

تاريخ الوالدة.1979/05/03 :
تاريخ الشهادة. 2001/10/28 :
البلدة األصلية :قرية بلد الشيخ  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم جنني  -حمافظة جنني.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح نوعي ضد املغتصبني الصهاينة
يف مدينة اخلضرية داخل فلس��طني احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م ،والص�لاة والس�لام على أش��رف املرس��لني حممد بن عب��د اهلل الص��ادق األمني ،بلغ
األمان��ة وجاه��د يف اهلل حت��ى أتاه اليقني.
أس�أل اهلل أن يرزقن�ا الش�هادة يف س�بيله إن�ه عل�ى كل ش�يء قدي�ر .يق�ول اهلل تع�اىل :ﱹ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة ،]38 :ويق�ول الرس�ول

املصطف�ى احلبي�ب حمم�د ﷺ( :إن يف اجلن�ة مائ�ة درج�ة أعدها اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،م�ا بني الدرجتني
كما بني السماء واألرض ،فإذا سألتم اهلل فاسألوه الفردوس ،فإنه أوسط اجلنة ،ومنه تفجر أنهار اجلنة ،وفوقه
ع�رش الرمحن)[ .صحي�ح البخاري]
ويقول اهلل تعاىل :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

إن الش��هادة أيه��ا األحب��اب يف س��بيل اهلل أعظ��م ش��يء ،إنه��ا التضحية بالنف��س واملال واأله��ل وكل الدنيا وما
عليه��ا ،نس��أل اهلل أن يرض��ى عن��ا وع��ن مجيع املس��لمني .إن أعظم وأحب األعمال عن��د اهلل أيها األحباب الصالة يف
وقته��ا ،والدع��وة إىل اهلل واجله��اد يف س��بيل اهلل ،فلم��اذا جنع��ل نصي��ب الدنيا أكث��ر وحنب الدنيا ونهت��م بأمورها
الزائل��ة والفاني��ة؟ وإن النج��اة م��ن ع��ذاب اهلل التق��رب هلل س��بحانه وتع��اىل بالعم��ل اخلالص وهو إع�لاء كلمة اهلل
واجلهاد يف س��بيله.
ُ
فلست أبالي حني أقتل ً
مسلما
جنب كان يف اهلل مصرعي
على ِّأي ٍ
أيها اإلخوة األحباء :ال أوصيكم إال بتقوى اهلل العلي العظيم؛ ألنها تنجيكم من عذاب اهلل ،وأوصيكم بالصرب
والت��زود بالطاع��ة والثب��ات أم��ام ه��ذا الع��دو الصهيوني احلق�ير ،وكثرة الص�لاة والدعاء على األع��داء ،وكونوا
حريصني على احلفاظ على دعوة اهلل يف األرض؛ ألن الباطل حييط بنا من كل جانب .إنها األمانة اليت وضعت
(*) هو الشهيد اجملاهد( :نضال تيسري جبالي) من حمافظة جنني.
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يف عنق كل مسلم ،وال تنسوا مطاردة اليهود يف كل مكان ،وبذل كل شيء من أجل حترير املسجد األقصى
واألرض املبارك��ة م��ن دن��س اليه��ود حت��ى يرض��ى اهلل عنا ،ونس��أل اهلل تع��اىل أن جيمعنا يف الف��ردوس األعلى مع
األنبياء والصديقني والشهداء.
إىل إخواني اجملاهدين واملرابطني :أدعوكم أن تكونوا على أهبة االستعداد للشهادة يف سبيل اهلل ،فالشهادة
أمجل ما نتمنى ،فهناك من س��بقنا من الش��هداء أمثال( :إبراهيم الفايد) ،و(أس��امة البدوي) و(أسامة أبو اهليجا)
و(عالء الصباح) و(إياد املصري) ومجيع الشهداء.
إىل األحب��ة واأله��ل :أوصيك��م بتق��وى اهلل ،وأن ال يبك��ي أح��د يف عرس��ي وزف�تي للجن��ة ،ب��ل وزع��وا احلل��وى
وزغ��ردوا يف ع��رس الش��هادة.
ً
وسالما.
إخواني ،وأهلي ،وأمي الصابرة على قليب :ومجيع من أحب أهديهم مجي ًعا حتية
إخواني وأهلي :ال حتزنوا إنها الشهادة ،وأسألكم أن تدعوا لي وجلميع املسلمني وأن ينصرنا اهلل على الظاملني.
إن اجلنة غالية ومهرها هو اجلهاد يف سبيل اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
يوسف حممد سويطات
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الشهيد
المجاهد

صالح الدين حافظ حممود صوافطة

تاريخ الوالدة.1983/11/27 :
تاريخ الشهادة. 2007/12/20 :
البلدة األصلية :قرية طوباس  -قضاء جنني.
مكان السكن :بلدة طوباس  -حمافظة طوباس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة بع��د مط��اردة له
يف حمافظ��ة جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل م��ن العمل
اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقصد ،هو الذي نصر النيب ً
حممدا وسينصر املتبعني لدين أمحد.
بسم اهلل سأبتدئ ،وهو املعني على جناح
ِ
إن احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وإمام اجملاهدين ،سيدنا حممد عليه أمجل الصالة
وأمت التسليم .وبعد:
إن��ي أهديك��م ه��ذه الكلم��ات البس��يطة الرتكي��ب وال�تي حتمل ب�ين ثناياه��ا كل معاني الوف��اء واإلخالص،
خملصا له وحده عز وجل ،ومتش� ً
مودع��ا ومتش� ً
وأن��ا عل��ى األكت��اف ً
�وقا إىل لق��اء اهلل عز وجل بقلب أبي��ض ً
�وقا
إىل إخوت��ي الس��ابقني موف ًي��ا بعه��دي هلل ع��ز وج��ل وهل��م  ،فأنا الي��وم أويف العهد الذي عاهدت اهلل عليه أن ال أس��لم
األمان��ة إال خلالقه��ا وإال وه��ي وفي��ة مطيعة له وحده .كما أهديها إىل إخوتي األس��رى الذين من عروقهم ومن
معاصمه��م تف��وح رائح��ة املس��ك وأق��ول هل��م ص�بر مجيل واهلل املس��تعان ،وأق��ول هلم إن الظل��م الذي تعيش��ه أمتنا
اإلسالمية َنى يف قلوبنا حب اجلهاد لنزرع به العدل وحنفظ كرامة أمتنا وشعبنا ونثأر ألطفالنا بل لرجالنا
ألنه��م أطف��ال بأفع��ال الرج��ال ..لنث��أر ل��ـ (الدرة) و(ال�براء) و(إميان) و(س��ارة) و(الوفاء) .كما أهديه��ا إىل إخوتي
املطاردي��ن الذي��ن اخت��اروا الكه��وف س��ك ًنا هل��م رافضني حي��اة ال��ذل واإلذالل ،وأقول هلم أكمل��وا طريقكم فواهلل
هو طريق احلق وال تنتظروا عدوكم حتى يغزوكم يف عقر داركم بل أنتم باغتوه يف عقر داره وأسأل اهلل
ع��ز وج��ل أن تكون��وا ل��ه خملص�ين ليزيدكم قوة وأن جيع��ل اإلميان ربيع قلوبكم .كما أق��ول لكم أن حتذروا
م��ن عدوك��م األكث��ر خط�رًا عليك��م ال��ذي يعمل باس��م الوطن واملص��احل الوطني��ة العليا ،الذي خي��ون عملكم
وجهادكم ً
ودائما يطعنكم من خلف ظهوركم فاضربوهم بيد من حديدية إن اضطررمت ،فواهلل إن معظم
عمله��م خيل��و م��ن الش��رف ومعارض للدين ،وال أعرف س��بب رفض إخوتي الس��ابقني أن يس�ير جه��ازي "الوقائي"
و"املخابرات" يف جنازاتهم إال عندما سجنت يف سجونهم ،وما تعرضت له من ضرب وسوء املعاملة مع كثري من
إخوتي األس��رى السياس��يني وخاصة يف س��جن "املخابرات" يف أرحيا.
وأخ�يرًا :ي��ا أهل��ي األع��زاء ،أس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن تكون��وا عل��ى صالتك��م حمافظ�ين ،ولرمحك��م واصل�ين،
ولفروجكم حافظني ،وأن تبقى خمافة اهلل عز وجل وتقواه ً
دائما يف قلوبكم .وأقول لكم :ال حتزنوا؛ ألني بإذن
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حسام حممود عيسه) من سكان بلدة صانور مبحافظة جنني.
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ّ
والصديق�ين ،وأن ال تذرف��وا الدم��وع عل��ى ابنك��م وأخيك��م وش��هيدكم إذا كنتم
اهلل يف ج��وار رب��ي م��ع الش��هداء
حتبون��ه ،ب��ل أن تس�يروا عل��ى طريق��ه وأن تف��وا بعه��ده ،وأن تعمل��وا آلخرتك��م أكث��ر م��ن دنياك��م؛ ألن احلياة
الدنيا زائلة ال حمالة مبا فيها من نعيم وفنت ،ولتفوزوا جبنته عز وجل اليت نعجز عن وصفها ،كما وعدنا اهلل
س��بحانه وتع��اىل لقول��ه :ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]38 :
ّ
وأنه��ي كالم��ي :بقول��ه ّ
وج��ل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ع��ز
ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]169 :وال تنس��وني م��ن ص��احل دعائك��م.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
صالح الدين حافظ صوافطة
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الشهيد
المجاهد

إبراهيم خليل حسني منيزل

تاريخ الوالدة.1983/12/25 :
تاريخ الشهادة. 2003/03/14 :
البلدة األصلية :قرية قيسارية  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح أثن��اء تصدي��ه للق��وات اخلاص��ة
الصهيوني��ة ال�تي كان��ت حت��اول اعتق��ال بع��ض اجملاهدي��ن
مبحافظ��ة جن�ين.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ويبقى يف قالع اجلهاد تذكاري
رمسي ينوب عن جسدي إذا توارى
أوصيك يا والدي :أن حتسن تربية إخوتي على التمسك بدين اهلل والصالة وطلب العلم.
علي ،أطلب رضاك بعد رحيلي.
أما أنت يا أمي :ال تذريف الدمع َّ
انقلوا وصييت هذه إىل شعب فلسطني :ليتمسك بأرضه وسالحه ويقاوم حتى الشهادة والعودة.
فنحن رجال السرايا الكل خيشانا
أعرف أيها الرشاش ذكرانا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
الشهيد احلي بإذن اهلل
إبراهيم خليل منيزل

(*) اجملاه�دون الش�هداء ه�م( :أس�امة رحب�ي أب�و خلي�ل) م�ن حمافظ�ة طولكرم ،و(واث�ق أمحد اغباري�ة) ،و(ربيع فرج الفار) ،و(يوس�ف أمحد مش�ارقة) وهم من
حمافظ�ة جنني.
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الشهيد
المجاهد

أمحد سليمان فريد رداد

تاريخ الوالدة.1974/07/06 :
تاريخ الشهادة.2006/02/07 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح أثن��اء تصدي��ه للق��وات اخلاص��ة
الصهيوني��ة ال�تي كان��ت حت��اول اعتق��ال بع��ض اجملاهدي��ن
مبحافظ��ة جن�ين.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسولنا خري خلقه حممد ﷺ.
أم��ي ،إخوت��ي ،أحباب��ي :وصي�تي إليكم أن تصربوا وحتتس��بوني ش� ً
�هيدا عند اهلل تعاىل ،فهذا طريق األش��راف
م��ن أم��ة حبيبن��ا حمم��د صل��وات اهلل علي��ه وس�لامه ،وقد أقدم��ت على هذا الش��رف لكثرة ما يف اجله��اد من أجر،
فم��ن اغ�برت قدم��اه يف س��بيل اهلل فقد حرمه اهلل على النار ،واجملاهد خ�ير من القائم والصائم ،فكيف أترك هذه
الكرام��ة وأختل��ى ع��ن اجلنة ونعيمها؟ فقد بعت نفس��ي وروحي يف س��بيل اهلل.
أمي ،إخوتي ،أحبابي :وصييت أن يوزع إخوتي  1000دينار عن روحي للفقراء واملس��اكني ،وأن ال يرتفع قربي
عن السنة ،وأن تتقوا اهلل يف أوالدي .أما وقد اصطفاني اهلل ً
علي ،فأنا
شهيدا فهذا بفضل اهلل وحبمده ،فال حتزنوا ّ
شهيد عند اهلل يف جنة النعيم ،ملا كنت أمتنى.
أوصيك��م :بتق��وى اهلل ،وعليك��م بدرب الش��هادة ،كيف ال وهو أفضل األعمال بع��د الصالة والصيام؟ فكيف
أقوم بتلك العبادات الس��هلة وأترك الطريق الصعب؟ فقدمنا ونقدم وس��نظل نقدم أرواحنا يف س��بيل اهلل تعاىل.
وإنه جلهاد ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد سليمان رداد
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الشهيد
المجاهد

أمحد فتحي حممود عجاج

تاريخ الوالدة.1970/07/26 :
تاريخ الشهادة.2002/03/30 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة يف كم�ين حمك��م أثن��اء مطاردت��ه يف قري��ة
صي��دا مبحافظ��ة طولكرم ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ق��ال تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

أيها اجملاهدون :لقد رزقنا اهلل بأن جعلنا على هذه األرض الطاهرة املباركة اليت ش��هيدها بأربعني ش� ً
�هيدا
م��ن ش��هداء الصحاب��ه الك��رام ،فل� َ�م نبكي على الش��هداء وه��م أحياء عند ربهم؟ نع��م أيها اإلخوة إنه��ا الكرامة ،إنه
الرضى من اهلل تعاىل على أمة اإلس�لام ،ال زالزل وال براكني ،إمنا رصاص الغدر الصهيوني الذي نستش��هد فيه
م��ن أج��ل اهلل ،وم��ن أج��ل الوط��ن والق��دس ،ومن أجل بي��ت اهلل .فمن منا يرض��ى أن يهان بيت اهلل؟ حن��ن ال َنكرَه
أح��دا ،أب� ً�دا ه��م أع��داء اهلل يكيدون لنا ً
كيدا فنكيد هل��م من أجل اهلل عز وجل.
أيه��ا اجملاه��دون :إن الصهاين��ة ه��م أع��داء اهلل ،ه��م قتل��وا النبي�ين بغ�ير ح��ق ،لق��د س��بوا اهلل ،لقد قال��وا يد اهلل
مغلول��ة وه��ل ي��د اهلل تغ��ل؟ لعنه��م اهلل ..لقد كذب��وا األنبياء ،لقد قتلوا األنبياء ،لقد قتلوا س��يدنا حييى يف باحة
األقصى .إنهم قتلة ،لقد حاولوا قتل سيدنا حممد ﷺ .إنهم اليهود ،لقد صلبوا عيسى عليه السالم وما صلبوه
ولكن ش��به هلم ،فكيف ال نقاتلهم وفيهم كل ذلك؟ .نعم أيها اإلخوة س��أقاتل حتى أمزق إربا إربا حتى أرضي
ربي ،فال أريد أن أرضي العبد فقط ،فإرضاء اهلل عز وجل هو أعظم درجة عند اهلل .س��أقاتلهم حتى لو خرجوا
م��ن ديارن��ا ف��األرض كله��ا هلل ،لي��س األقص��ى أغل��ى عن��د اهلل م��ن دم املؤم��ن ،س��أقاتلهم ول��و يف الشيش��ان ،ول��و يف
الصومال ،ولو يف أفغانستان ،ولو يف خيرب ،ولو يف أي بقعة من بقاع األرض سأقاتلهم ،ولو لوحدي .فاهلل معنا ولن
يتخلى عنا ،اقرؤوا سورة البقرة واعرفوا من هم اليهود ،ولتعرفوا كيف تقاتلونهم ،وجاهدوا يف سبيل اهلل أعز
عند اهلل من أن تقعدوا يف بيوتكم مثل نس��ائكم.
واهلل أكرب ..والعزة لإلسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد فتحي عجاج
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الشهيد
المجاهد

إلياس خريي حممد أشقر

تاريخ الوالدة.1982/02/20 :
تاريخ الشهادة.2006/05/14 :
البلدة األصلية :قرية باقة الشرقية  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة باقة الشرقية  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تواج��ده يف
بل��دة قباطي��ة مبدين��ة جن�ين ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل
م��ن العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف خلق اهلل حممد ﷺ وآله وصحبه ،احلمد هلل الذي أعزنا
باجلهاد وأذلنا بالقعود عنه .أما بعد:
اإلخوة األحباب :إن الناظر إىل حال األمة جيدها ممزقة ،وجراحها تنزف دماء يف كل مكان يف فلس��طني
والع��راق والشيش��ان ويف أفغانس��تان ،وحن��ن غارق��ون يف ش��هوات وملذات ه��ذه الدنيا الفانية ،فاحلرم��ات انتهكت،
واملس��اجد هدم��ت ،واملصاح��ف أهين��ت ،وال أدري أي ح��ال نعيش��ه يف أنفس��نا ،ه��ل تؤملن��ا ه��ذه اجل��راح أم أنن��ا ال
نبال��ي .فك��م م��رة يك��ون امل��وت؟ ألي��س مرة واحدة؟ .فلم��اذا ال جنعلها يف س��بيل اهلل ،ونصرة لدين��ه ،ورفعة لراية
ً
وانتقاما من أعداء اهلل فإنهم واهلل ضعفاء؛ ألن اهلل موالنا وال موىل هلم ،ومهما بلغوا من العدة والعتاد مل
اإلسالم،
يس��تطيعوا الوقوف يف وجه اجملاهدين .فهيا يا ش��باب األمة ش��دوا اهلمة ،وجندوا حالكم يف س��بيل اهلل للنهوض
باألمة مما هي عليه فباجلهاد حنيا ،وإذا ختلفنا عن اجلهاد فاألمة ستبقى على حاهلا وذنوبنا تبقى على حاهلا،
فنحن احملتاجون ورب الكعبة لنصرة هذا الدين؛ ألن ذنوبنا ال حتصى واهلل س��بحانه وتعاىل وعدنا على لس��ان
رس��وله ﷺ إن حنن قاتلنا يف س��بيله لرفع رايته أن يغفر لنا مع أول قطرة دم خترج ،وليس هذا فقط ،ولكن اهلل
سبحانه وتعاىل أكمل فوق مغفرة الذنوب أن نأمن من فتنة القرب ،ونأمن من الفزع األكرب ،ونزوج من اثنتني
وسبعني حورية ،ونشفع يف سبعني من أهلنا ،فنسأل اهلل أن يقدرنا على اجلهاد يف سبيله ،وجيعله ً
خالصا لوجهه
الكريم ،وجيعله يف ميزان حسناتنا بإذن اهلل عز وجل ،وأن يرزقنا الشهادة يف سبيله إنه على كل شيء قدير.
وإىل إخواننا الذين سبقونا يف الشهادة :ترجل الفرسان من عناء الدنيا إىل راحة اآلخرة ،وعربوا اجلنة عند
ربنا ذي اجلالل واإلكرام وعند احلبيب أبو الزهراء (حممد) ﷺ ،ومع شهيد األمة سيدنا (أبو عبد اهلل احلسني)
عليه السالم ،ومع الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم مجي ًعا ،فذلك واهلل الفوز الكبري واألجر العظيم.
فهيا يا إخوتي :إىل رضوان اهلل ،وجنة عرضها السموات واألرض أعدت للمجاهدين يف سبيل اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إلياس خريي أشقر
(*) هو الشهيد اجملاهد( :معتصم علي جعاعرة) من سكان بلدة عالر مبحافظة طولكرم.
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الشهيد
المجاهد

أجمد سعيد أمحد عجمي

تاريخ الوالدة.1986/07/31 :
تاريخ الشهادة.2006/08/09 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة يف كم�ين حمك��م أثن��اء مطاردت��ه يف خمي��م
جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي
املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد اخلل��ق واملرس��لني ،احلم��د هلل ال��ذي أعزنا باجله��اد وأذلنا
بالقع��ود عن��ه ،احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا من املس��لمني وأنع��م علينا بنعمة اإلس�لام وجعلنا من اجملاهدي��ن ،وأذاقنا
ح�لاوة اجلهاد يف س��بيله.
إىل األهل ،واإلخوان ،واألخوات ،واألصحاب ،واألحباب :أحييكم بتحية اإلسالم العظيم ،حتية الشهداء والصديقني
واألنبياء يف جنة النعيم ،نس��أل اهلل أن جيمعنا بهم يف رضوانه وجبواره تعاىل .هذه وصييت أكتبها لكم وكلي أمل
أال ختذلوني فيها ،اعلموا أحبائي أنكم خلقتم لعبادة اهلل تعاىل وطاعته واالمتثال ألوامره واجتناب معاصيه ،وأن اهلل
تعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم ،أمرانا باجلهاد يف سبيله ملا للجهاد من إعالء لكلمة اهلل يف األرض ،واعلموا أن اجلهاد
هو نعمة أنعمها اهلل علينا فهو الطريق إىل اجلنة وإىل رضوان اهلل ،فال ترفضوا هذه النعمة.
أحبابي يف اهلل :اتقوا اهلل ،وسارعوا إىل جنة عرضها السموات واألرض ،واغتنموا أيامكم املتبقية يف عبادة اهلل ،فإن
هذه الدنيا زائلة مهما طالت ثم توفى كل نفس ما عملت ،سارعوا عباد اهلل إىل اجلهاد يف سبيل اهلل وال تضيعوا فرصة
التنعم بنعم الشهادة ،واعلموا أن كل إنسان مصريه املوت ولن ميوت إال مرة واحدة ،فلماذا ال ميوتها يف سبيل اهلل؟
أحبائ��ي يف اهلل :كون��وا م��ن جن��د اهلل تع��اىل يف األرض ،وليك��ن همك��م يف الدني��ا ه��و إع�لاء راي��ة (ال إل��ه إال اهلل
حممد رسول اهلل) ،وليكن هدفكم هو إقامة شرع اهلل يف األرض ،وحماربة أعداء اهلل فيها والوقوف بوجه الظامل.
أب��ي ،أم��ي ،أهل��ي ،أقارب��ي :أرج��و منك��م أن ال حتزن��وا وال تبك��وا ب��ل افرح��وا ،فموت��ي هذا يف س��بيل اهلل كان
أمني�تي وكان طموح��ي يف ه��ذه الدني��ا ،فو اهلل لو أنكم تعلمون ما للش��هيد م��ن أجر وكرامات ومكانة عند اهلل
لسارعتم إىل الشهادة .أسأل اهلل أن يتقبل مين وأن جيمعين بكم يف جنته ،وأرجو منكم أهلي أن ال تلهيكم احلياة
الدني��ا ،وال�تي ال تع��ادل عن��د اهلل جناح بعوض��ة ،واجعلوا عملكم لآلخرة .أرجو أن ال تعلق صوري وال تطبع ،وأن
تتبعوا الس��نة يف القرب واجلنازة ،وأن تتقوا اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أجمد سعيد عجمي
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الشهيد
المجاهد

خالد رايق حممد حسني

تاريخ الوالدة.1982/11/26 :
تاريخ الشهادة.2007/10/23 :
البلدة األصلية :قرية بريكة  -قضاء حيفا.
مكان السكن :خميم نور مشس  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات االحت�لال الصهيوني بع��د حماصرته يف
أحد املنازل مبحافظة جنني ،لريتقي ً
شهيدا بعد إشرافه وتنفيذه
لسلس��ة م��ن العمليات اجلهادي��ة البطولية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل معز اجملاهدين ومذل القاعدين ،والصالة والسالم على من أنار اهلل جبهاده قلوب املوحدين الصادقني،
وعلى آله وصحبه الطيبني الطاهرين ،ومن سار على دربه واهتدى بهديه وجهاده إىل يوم الدين .وبعد:
أن��ا العب��د املوح��د ب��اهلل (خال��د بن رايق بن حممد بن حس�ين) "أبو حممود الش��امي" ،أش��هد أن ال إله إال اهلل وأن
ً
حممدا رس��ول اهلل ،وأن اجلنة حق ،والنار حق ،والس��اعة حق ،وأن اهلل يبعث من يف القبور.
يقول احلق تبارك وتعاىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :م��ا أعظمه��ا م��ن آية وما

أجله��ا م��ن بيع��ة م��ع اهلل .إن ه��ذه املعان��ي ال يدركه��ا إال من ش��رح اهلل صدره حل��ب اجلهاد والش��هادة ،وهذه نعمة
ومنة من اهلل يقذفها يف فؤاد أوليائه وأحبائه ،أما من يزهد يف هذه املعاني وجتذبه عوالق الدنيا الرخيصة فقد
حرم االصطفاء واالجتباء وذلك هو اخلس��ران املبني.
علي بالصرب واالحتس��اب،
وأخ�يرًا أهل��ي ،أحب�تي ،إخوان��ي وبع��د س��نوات مري��رة قدر اهلل ل��ي فيها القيد ،وم� َّ�ن َّ
ج��اءت احلري��ة ال�تي مل يك��ن هل��ا الطع��م الذي أريده ،فلم يبق م��ن األحبة الذين حتلوا بصحب��ة احلياة أحد ،فمع
كل روح كان��ت خت��رج م��ن أرواحه��م كن��ت ألف��ظ أنفاس��ي ،وكأن روح��ي كان��ت خت��رج معه��م فجميعه��م
ودعتهم على بوابة السجن على أمل اللقاء يف ساحة اجلهاد ،ولكن كلماتهم كانت مبثابة أنيس لي يف وحشة
الدني��ا عندما كانت ترتدد يف مس��امعي:
وفرّق بيننا كأس املنــــون
لئن مل نلتق يف األرض يوما
حييا بها احلنون مع احلنون
فموعدنا غدا بدار خلـــــــد
نس��أل اهلل أن جيمعن��ا به��م يف الف��ردوس األعل��ى من اجلنة وعلى حوض فيه املصطف��ى ،كثرية هي الكلمات
ال�تي ختتل��ج مش��اعري ،وأود ل��و أن مرادي يفيض بها ،لكن آث��رت أن أختصر قدر اإلمكان.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد حممود جوابري) من سكان بلدة كفر راعي مبحافظة جنني.
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فوصييت لكم أهلي األحبة( :أمي) احلنونة( ،أبي) العزيز ،إخواني أخواتي ،وكل أحبائي ومن يعرفين ،أن ال
تركن�وا للدني�ا الرفيع�ة الفاني�ة واليت مل ترد آية يف كتاب اهلل إال وحتقر من ش�أنها ،فكونوا على أهبة االس�تعداد
للرحي�ل إىل اهلل تابعين ملتي وبأقص�ر الطرق وأعظمها أجرًا ،إنه اجلهاد والش�هادة واليت هي أمنية كل الصادقني
املخلصني ،كيف ال وقد متناها من هو أعظم منا ومن كل البشر نبينا األكرم صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى
َّ
م َّم ٍد ب َي ِد ِه َل ْو َل أَ ْن َي ُش َّق َع َلى الُْ ْس ِل ِم َ َ
َ َ
ُْ
يل
آله وصحبه حني قالَ ( :وال ِذي َن ْف ُس ُ َ ِ
ني َما ق َع ْد ُت ِخلف َس ِر َّي ٍة َتغزو ِف َس ِب ِ
اهلل أَ َبً�داَ ،وَل ِكْ�ن َل أَجُ�د َس� َع ًةَ ،فَأ ْ ِ َ َ
ي ُد َ
ون َسَ�ع ًةَ ،و َي ُش ُّ�ق َع َل ْي ِه ْم أَ ْن َي َت َخ َّل ُفوا َع ِّنَ ،و َّالِ�ذي َن ْف ُس ُ َ
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه
حل ُه ْ�م َول َ ِ
ِ
َ
َ َْ ُ
َ
يل اهللَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزوَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزو َف ُأ ْق َت ُل)[ .صحيح مسلم]
ب
س
ف
ل َو ِد ْد ُت أ ِّني أغزو ِ ِ ِ
إن الش��هداء ه��م أعظ��م الن��اس أج�رًا بع��د النبيني ،واجملاهدي��ن هم أفضل الن��اس وأكرمهم عن��د اهلل ،واجلهاد
أفض��ل م��ن احل��ج والعمرة وجماورة مكة واملدينة ،وأفضل من صيام النهار وقيام الليل والصدقة مع عظم أجرها،
لك��ن اجله��اد أعظ��م منه��ا وكل هذا ثابت يف الكتاب والس��نة وارجع إىل فضائل اجلهاد والش��هادة اليت ال حتصى ومل
أذكر منها إال القليل ،فهل كل بعد هذا التكريم اإلهلي العظيم يتبقى هناك من يتمس��ك بهذه الدنيا الفانية؟
الد ْن َيا َكَأ َّن َك َغر ٌ َ
فكونوا كما قال احلبيب ﷺُ :
(ك ْن ف ُّ
يلَ ،و ْ
اع ُد ْد َن ْف ََس��ك ف الَْ ْو َتى)[ .مس��ند أمحد
يب أ ْو َع ِاب ُر َِس��ب ٍ
ِ
ِ
ِ
بن حنبل] ،ويقول اإلمام احلسن البصري رمحه اهلل( :املؤمن يف الدنيا كالغريب ،ال يأنس بعدها وال جيزع من ذهلا،
للن��اس ح��ال ول��ه ح��ال) .الله��م ال أعي��ش إال عي��ش اآلخ��رة ،وإذا كانت النف��وس للموت قد أنش��ئت ،فقتل النفس
بالسيف يف سبيل اهلل أفضل ،وإمنا هي موتة واحدة فلتكن يف سبيل اهلل .واهلل الذي ال إله إال هو مل أجد طعم الراحة
والطمأنين��ة إال بع��د أن خض��ت غم��ار اجلهاد ،وأصبحت على حافة الش��هادة فم��ن كان اهلل معه فمن عليه؟.
وأخ�يرًا أهل��ي ،أحب�تي ،إخوان��ي :أوصيكم بالصدق��ة واإلخالص بالقول والعمل ،كما يق��ول اإلمام ابن القيم
رمح��ه اهلل( :العم��ل بغ�ير إخ�لاص وال اقتداء كاملس��افر ميأل جرابه ً
رمل يثقله وال ينفع��ه) ،واتقوا اهلل فيما بقي
م��ن حياتك��م .وأوصيك��م أن تك��ون جنازتي وقربي على الس��نة املطهرة ،وأن ال يبكي عل� َّ�ي أحد أو يندب أو يلطم
ويش��ق اجلي��وب .فأن��ا ب��ريء أمام اهلل من كل من يفعل هذا ،أوصيك��م بعدم التبذير يف طباعة الصور وإلصاقها
عل��ى اجلدران ،وتصدقوا ع��ن روحي كلما مسحت الفرصة لذلك.
وأخ�يرًا :أدع��و اهلل ال��ذي ال ي��رد س� ً
�ائل وال يغي��ب للعب��د وس��ائل ،أن يرزق�ني م��ا ق��ذف يف قل�بي حب��ه وعش��قه،
ورجائي الوصول إليه ش��هادة يف س��بيله يراق فيها دمي ،ومتزق فيها أش�لائي ،ويرضى بها عين ،وأن يكرمين أن
أخرج من هذه الدنيا امللوثة بنظافة ،وأن أغسل جسدي بدمي أنا ومجيع اإلخوان اجملاهدين معي يف جنة رب
الس��ماء م��ع النبي�ين والصديقني والش��هداء وحس��ن أولئك رفيقا.
ً
مثنا ليبقــــى أصــل ديين عاليا
واهلل قــــد قدمــــت روحــــــي راغ ًبا
ً
بيدي لنصرة دعوتي أكفانيـا
حامــــــــــــل
قحمت أسباب املنايــــا
ً
وابــــــــك لدين ما علي بواكيا
دمعــــــة
تبـــك لفقــــدي
ِ
يا أخي ال ِ
ً
وأنا لدينــــي قد نذرت حياتيــا
مذلــــة
فاملــــــوت خري من حيــــــاة
ظفـــــرا بظفـــر واملداد دمائيـــا
وعلى جدار املوت خططت مالحمي
وباهلل ال تنسونا من صاحل دعائكم ،بأن يتقبلنا ربنا عز وجل .استودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
خالد رايق علي حسني
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الشهيد
المجاهد

رائد أمحد حممود عجاج

تاريخ الوالدة.1977/02/17 :
تاريخ الشهادة.2005/09/23 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
يف اش��تباك مس��لح مع القوات اخلاصة الصهيونية أثناء تواجده يف
بل��دة صي��دا مبحافظ��ة جن�ين ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل
من العمل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل ال��ذي أعزن��ا باإلس�لام ،احلم��د هلل الذي جعلنا عل��ى هذه األرض املباركة ،واحلمد هلل الذي ش��رفنا
باجله��اد ،واحلم��د هلل ال��ذي فتح أبواب اجلنة للمجاهدين ،والصالة والس�لام على أش��رف اخللق واملرس��لني س��يدنا
حمم��د علي��ه الصالة وأمت التس��ليم قائد اجلن��د اجملاهدين الغر امليامني.
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي( :رائ��د أمح��د حممود عج��اج) ابن فلس��طني ،ابن اإلس�لام العظيم ،ابن (الس��رايا)
اجملاهدين ،وابن صيدا قلب فلسطني .أقدم نفسي وروحي وجسدي فداء لإلسالم العظيم ،وفداء لرتاب الوطن
الغال��ي ،ألداف��ع ع��ن كرامة هذه األمة ولرفع راية احلق والدفاع عن مقدس��اتنا.
أب��ي الغال��ي ،أم��ي احلنون��ة :أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ولك��ن ما نقات��ل وجناهد م��ن أجله هو أك�بر وأغلى من
النف��س .ل��ذا ف�لا حتزن��وا على فراقي ،واصربوا ،واحتس��بوني ش� ً
�هيدا عند اهلل ،فأنتم كنت��م دائما حتثوني على
حمب��ة الوط��ن ،والدف��اع ع��ن املظل��وم ،وأذك��ر م��ن صغ��ري وأنت��م حتثون�ني عل��ى الص�لاة وحمب��ة الن��اس ،فاآلن
افتخ��روا ب��ي وزفون��ي ش� ً
�هيدا إىل احل��ور الع�ين ،ف�لا حتزنوا عل��ى فراقي؛ ألن�ني مل أمت بل ح��ي بإذن اهلل.
أماه :اس��تحلفك باهلل بأن تكوني صابرة ،وأن ال تبكي وامحدي اهلل واس�ترجعي ،وس��احميين وادعي لي اهلل أن
يتقبلين شهيدا.
أخوان��ي ،وأخوات��ي األحب��ة :أنت��م م��ن وج��دت فيك��م معن��ى احملب��ة والوف��اء واألخ��وة ،وكنت��م ً
دائم��ا الدرع
علي ،وادعوا لي اهلل بأن يتقبلين ش� ً
�هيدا .وأوصيكم باحملافظة على الصالة،
الواق��ي ال��ذي احتم��ي ب��ه فال حتزنوا َّ
والس�ير على نهج رس��ول اهلل.
غال والدفاع
أبنائ��ي وزوج�تي األحب��ة :إن الع�ين لتدمع ،وإن القلب ليحزن على فراقك��م ،ولكن تراب الوطن ٍ
ع��ن راي��ة احل��ق أغل��ى ،فال حتزنوا عل� َّ�ي وكونوا أبناء وفيني وخملصني هلذا الدين وحمب�ين للوطن .واعلموا يا
أبنائي أنين ً
دائما معكم ،ويف كل مناس��باتكم أدعو اهلل بأن يرعاكم وحيفظكم من كل ش��ر.
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :مجيل نزيه جعاعرة) ،و(سعيد طالب أشقر) وكالهما من سكان حمافظة طولكرم.
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أبن��اء (الس��رايا) األبط��ال :أيه��ا اجملاه��دون األحب��اب ،أيه��ا املرابط��ون عل��ى ه��ذه األرض املقدس��ة ،ي��ا أحف��اد
(الش��قاقي) و(القعق��اع) ،ي��ا أخ��وة الش��هداء واألس��رى ،لق��د س��طرمت معن��ى اإلخالص والوف��اء هلذا الدي��ن العظيم
وهل��ذه احلرك��ة الرباني��ة ،فس�يروا عل��ى العه��د والوف��اء.
ق��ال تع��اىل :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت]69 :

وقال تعاىل :ﱹ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ
صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]200 :
"قليل من العناد والصرب ينفلق الصخر ،والذي ينتظرنا ليس هو املوت؛ بل الشهادة أو النصر"(*).

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رائد أمحد عجاج

(*) من كلمات الشهيد الدكتور فتحي الشقاقي.
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الشهيد
المجاهد

سائد إبراهيم حسن مصيعي

تاريخ الوالدة.1976/08/12 :
تاريخ الشهادة.2004/05/07 :
البلدة األصلية :قرية خربة السركس  -قضاء حيفا.
مكان السكن :بلدة زيتا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
)
*
(
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن يف
اش��تباك مس��لح مع القوات اخلاصة الصهيونية بعد مطاردة له يف
حمافظ��ة طولك��رم ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل م��ن العمل
اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الوط��ن مظل��ة احل��ب وبع��زه تك��ون كرام��ة اإلنس��ان ،وألجل��ه نضحي باحلي��اة ونطم��ح بالش��هادة .وعندما
تكون التضحية من أجل احلياة تكون دماء الشهداء ً
مشعل ينري الطريق ،فتحية إىل اجملاهدين وسواعد املقاتلني
ال�تي تش��ق الطريق بدمائها من أجل بق��اء اآلخرين يف هذا الوطن.
وصييت إلخوتي (رائد) و(حسن) خاصة ،ولشباب فلسطني عامة:
أخــي إذا طلع الصبــــــــــاح ولــــــــــم جتدنـــــــــي
أعانــــق رشاشـــــــي بيـــــــــد وأخـــــــــــــــــــــــرى
تبـــــــــك إذا جــــــــــــــــــــاء يـــــــــــــــــوم
أخي ال
ِ
فقد عطــــــــــــــــش الرتاب إىل دمائــــــــــــــــــــــي
أخي قل لشـــــــــــارون وبنـــــــــي صهيـــــــــــــون
باق علـــــى دربـــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــزم
أنا ٍ
أنا ما مـــــــــت ال تفرح فإنـــــــــي إذا ما مــــــــــت
فقـد مزج الـــرتاب بدمــــــــاء قلبــــــــــــــــــــــــــي
خسئت موفاز وبنو صهيون فكلما أطفـــأت ً
برقا
وعمري ألف عـــــــــــام فـــــــــــــوق ألــــــــــــــــــف
شهيـــــــــد ألجلك يا أقصـــــــــــى بــــــــــــــــــالدي
شهيــــد سأمشـــــــــــي فــــــــي طريقـــــــــــــــــــــي
أخي إذا سألــــــوك عين يا ابــــــــــــــــن أمـــــــــــــي
ً
شهيـــــدا بكـــــــل أرض
أنا طري فتح والكتــــــائب
أغنـــي للشهــــــــادة يف هوى أبنـــــــــاء شعبــــــــي
فهيــــــا يا أخــي ســـر فـــي طريقـــــــــــــــــــــــــي
فهيا يا شبـــاب فلسطيــــــــــــن لنضحــــــــــــــــــي

أكون خبنــــــــــدق أو بيـــــــــــــارة بني البنـــــــــادق
تــــراب األرض فــــــــــــــــي هلـف تعانــــــــــــــــــــــــــق
ترفرف فـــــــــــوق جثمـــــــــــــاني البيـــــــــــــــــــارق
فــــــــداء لفلسطيـــــن إن الـجـــــــــرح دافـــــــــــــــــــق
جنــود فتح وسرايا اجلهاد والكتائب ال ختشى املشانق
أنا إعـــــــــصــار فتــــــــــح واجلهــــــــــاد والكتائــــــــب
تتلونـــــــــــــــي الفيالــــــــــــــق و الصواعـــــــــــــــــــــق
فطــــني األرض يا شارون مثــــــل النــــــار حــــــــارق
يضــــــــيء مســـــــاء فلسطـــــــني سبعــــــــــون بـــارق
وإخوانـــــي جنـــد حممد جعفــــر وخـــــالد وطـــارق
فإنــــــــــــــي لشهــــــــادة خيــــــــــــر عاشــــــــــــــــــــق
أريـــق دمـــــــــــي لكــــــــــي حتيــــــــــا الزنابــــــــــــــق
أنا طري اجلهـــــــــاد والســـــــــــرايا مــــــــن املغــــــــــارب
أنا ورد احملبـــــــــــــــة يف كـــــــــــل احلدائــــــــــــــــــق
وأزرع بســمتـي بــيــــــــــــــــن اخلالئـــــــــــــــــــــــــــــق
لنضحـــــــــي ً
سابقا يتلـــــــــــــــوه الحـــــــــــــــــــــــــق
لألقصى نغين وللقـــــــــــدس هيــــــــــــا نتدافـــــــــــق

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سائد إبراهيم مصيعي
(*) هو الشهيد اجملاهد( :ذاكر خريي أبو ناصر) من سكان بلدة زيتا مبحافظة طولكرم.
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الشهيد
المجاهد

سرحان برهان حسني سرحان

تاريخ الوالدة.1983/01/28 :
تاريخ الشهادة.2003/10/04 :
البلدة األصلية :قرية وادي احلوارث  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :خميم طولكرم  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاصة الصهيونية يف حمافظة نابلس لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار
طوي��ل من العم��ل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إخوان��ي كل املس��لحني :أوصيك��م بإقام��ة الص�لاة ،وق��راءة الق��رآن وحب الن��اس .ابذلوا كل جه��د لتكونوا
بعضا ،خريكم من سبق ،وأفضلكم من أعطى ً
شهداء ،احبوا بعضكم ً
أول ،اذكروني باخلري والدعاء .أوصيكم
خي�رًا بأهل��ي ،وتذكروا أن اجلهاد كله فقط يف س��بيل اهلل ال غري.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سرحان برهان سرحان
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شفيق عوني مصطفى عبد الغين

تاريخ الوالدة.1967/05/12 :
تاريخ الشهادة.2005/05/02 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة يف كم�ين حمك��م أثن��اء مطاردت��ه يف جب��ال
صي��دا مبحافظ��ة طولكرم ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إخوان��ي الك��رام :م��ن أراد منك��م أن يأخذ تأش�يرة دخول إىل جنة عرضها الس��موات واألرض أعدت للمتقني،
فعلي��ه باجله��اد .ولك��ن الش��رط األول وال��ذي ال ميك��ن بدون��ه أن تنطب��ق عليك صف��ات اجملاهدين ه��و (الصالة)
وبدونها (مكاتبنا مغلقة) .وش��كرًا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
شفيق عوني عبد الغين
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الشهيد
المجاهد

صاحل عمر صاحل قرقور

تاريخ الوالدة.1982/06/28 :
تاريخ الشهادة.2008/03/12 :
البلدة األصلية :قرية املنشية  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم .
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح بطول��ي
م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء مطاردت��ه يف بل��دة صي��دا
مبحافظ��ة طولك��رم ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من العمل
اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي خل��ق الس��موات واألرض ،احلمد هلل الذي أنزل عل��ى عبده الكتاب ومل
جيعل له عوجا ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد ابن عبد اهلل أبي القاس��م ،قائد اجملاهدين عليه وعلى آله
وصحبه أفضل الصالة وأمت التس��ليم.
أهل��ي األحب��ة وإخواني األعزاء وأصدقائي الكرام :الس�لام عليك��م ورمحة اهلل وبركاته .أمحد اهلل عز وجل
ال��ذي أكرم�ني بالس�ير يف رك��ب اجله��اد يف س��بيله ،ه��ذا اجله��اد ال��ذي ال يوقفه عدل ع��ادل وال ج��ور جائر ،هذا
الرك��ب ال��ذي س��ار ب��ه من س��بقنا من قبل األنبياء والصاحلني والش��هداء والصحابة الك��رام والتابعني .أما بعد:
أوصيك��م أيه��ا األع��زاء :بتق��وى اهلل العزي��ز ولزوم طاعته ،وأن ال تركنوا إىل دنيا الفناء ،وس��ارعوا إىل اجلنة
ابتغا ًء ،وأن حترصوا على أداء الصالة وقيام ما تس��تطيعون من نوافل وطاعات وقربان إىل اهلل.
أيه��ا الك��رام :أكت��ب لك��م ه��ذه الوصي��ة وأن��ا على يقني أنكم س��تعملون بها إن ش��اء اهلل العل��ي الكريم ،وأرجو
علي بكا ًء ُيغضب اهلل عز ّ
وجل من أجله ،بل أريده أن يكون راض ًيا عين ،وأن تتبعوا الس��نة يف
منكم أن ال تبكوا َّ
الق�بر واجلن��ازة ،وأن حتم��دوا اهلل العل� َّ�ي الكبري أن رزقين الش��هادة يف س��بيله ،وأن تقبلوا التهنئ��ة وليس العزاء ،فمن
نال الشهادة ال يعزى بل يهنأ ويبارك له ،كيف ال؟ ..وهي مرتبة عظيمة وشرف ال حيظى به ّأي إنسان إال من
عم��ل واجتهد ألجل اهلل.
أخوات��ي العزي��زات :أرج��و منك� ّ�ن أن حتافظن على الصالة ،وعلى تربية أوالدكن على طاعة اهلل ،والس�ير يف
العلي القدير وأن أش��فع لكم عنده وهو واس��ع
طري��ق اجله��اد يف س��بيل اهلل ،وب��إذن اهلل تع��اىل أنتظرك��م عند اهلل َّ
الرمح��ة واملغفرة ،فأس��ألكم باهلل أن تعينون��ي على ذلك بطاعتكم إياه.
أهل بلدي الكرام :أسألكم أن تدعوا اهلل لي وإلخواني الذين سبقوني بالرمحة واملغفرة ،وأن تتمسكوا حببل
اهلل املتني وأن تكونوا ً
يدا واحدة أمام عدوكم ،فدمكم واحد ،وعرضكم واحد ،وفلسطني واحدة ،فال ختتلفوا
وال تتفرقوا.
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أحباب��ي ش��باب العقي��دة واجله��اد :كونوا عباد اهلل إخوانا وس�يروا يف طريق اهلل ..طريق اجلهاد واالستش��هاد،
وال تلهكم الدنيا مبلذاتها وش��هواتها.
وأما من باعوا أنفسهم إىل العدو :ارجعوا إىل رشدكم ودينكم من قبل أن يأتي عليكم يوم ال بيع فيه وال
خالل ،وتقولوا يا حسرتنا على ما فرطنا يف جنب اهلل.
وأخريًا وليس آخرًا :أسأل اهلل العلي العظيم أن يرزقين الشهادة يف سبيله وحنن مقبلون غري مدبرين ،سعدا َء
غري خزايا وال نادمني.
معاــــن يشرحهـــا انفجـــــاري
هلذا املوت يف زمن احلصار
ٍ
ويرسلها للمأل اللواتي ميارســـن السياســــة كاجلـــواري
لقد أقسمت أن أحيا ً
شهيدا ألحرس ما تبقى من شعاري
مستــعار
بعـــرش
وأمحي القدس ممن ضيعوها وباعوها
ِ
ٍ
توحد بالســــالح فال أمان وسـِر ً
املســـــار
قدما على نفس
ِ
احلــــوار
وال ختض احلوار الصعب إال وسيفك فوق طاولـة
ِ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
صاحل عمر قرقور
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صهيب إبراهيم عبد الفتاح ياسني

تاريخ الوالدة.1987/10/26 :
تاريخ الشهادة.2005/12/29 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر عل��ى أح��د
حواج��ز ق��وات االحت�لال الصهيوني مبحافظ��ة طولكرم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

أنا االستش��هادي بإذن اهلل تعاىل( :صهيب إبراهيم ياس�ين) أقدم نفس��ي رخيصة يف س��بيل اهلل ،إلعالء كلمة
ً
وانتقاما لدم الشهيد (لؤي السعدي) ،والشهداء يف غزة وجنني
ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،وإلغاظة أعداء اهلل،
وطولكرم ونابلس ويف كل مكان.
ونقول هلذا العدو اجملرم :هذا أول غيث ،وانتظروا منا املزيد إن ش��اء اهلل ،واعلموا أننا نعش��ق الش��هادة كما
تعش��قون أنتم احلياة .وش��عارنا كما قال تعاىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ صدق اهلل العظيم[ .طه]84 :
ونوج��ه رس��الة ً
أيض��ا :إىل ه��ذه الس��لطة احلارس��ة عل��ى ه��ذا الع��دو يف اللي��ل والنه��ار ،أن دعوك��م م��ن ه��ذه
املهزلة وكفاكم ًذل ،واعلموا أن ليل الظاملني سيزول عما قريب إن شاء اهلل وستشرق مشس اإلسالم بإذن اهلل،
واعلم��وا أن جهادن��ا مس��تمر وعملياتنا مس��تمرة بإذن اهلل.
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشعراء]227 :

ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﱸ صدق اهلل العظيم[ .يوسف]21 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
صهيب إبراهيم ياسني

(*) هو الشهيد اجملاهد( :عالء عبد اللطيف سعدي) من سكان خميم جنني مبحافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

عادل حممد قاسم الغاوي

تاريخ الوالدة.1977/03/31 :
تاريخ الشهادة.2005/08/25 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح بطول��ي م��ع ق��وات االحت�لال
الصهيون��ي أثن��اء مطاردت��ه يف خميم طولكرم ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد
مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

األه��ل األع��زاء األحب��اء عل��ى قل�بي :أحييكم بتحية اإلس�لام العظيم ،حتية ال يس��تطيع أحد أن يس��كتها وإن
ش��اء اهلل س��وف تظل راية اإلس�لام خفاقة فوق ربوع الكون؛ ألنه الدين احلق وال يس��تطيع أحد أن ينهي هذا ما
دام يوج��د جماه��دون يدافع��ون عن��ه ويفدون��ه ب��كل م��ا ميلك��ون .وه��م قلة يف ه��ذا الزمان ولك��ن اهلل ينصرهم؛
ألنهم عل��ى دين احلق.
األهل األعزاء :عندما خرجنا لنجاهد الكفار ومن تبعهم من امللحدين الكفرة ،وحنن إن شاء اهلل جند اهلل يف
أرض الرباط فنحن لس�نا أول البش�ر وال آخرهم إن ش�اء اهلل؛ ألن اجلهاد ماض إىل يوم الدين ،فنحن فهمنا معنى
ه�ذا الدي�ن العظي�م ونطب�ق م�ا ين�ص علي�ه ،وليس كم�ا يفعل الن�اس يف هذا الزم�ان يقض�ون كل الفرائض
وينسون أهم ركن وهو اجلهاد يف سبيل اهلل .إنكم يف ظلمة كبرية ..فمتى تستيقظون من سباتكم العظيم؟
َ ُ َُ ْ َ
ْ
ُ
ال َها ِد
انتهجوا نهج املصطفى عليه الصالة والسالم كما قال( :أال أ َن ِّبئك ِبرَأ ِس األ ْم ِرَ ،و َع ُمو ِد ِهَ ،وذ ْر َو ِة َس َن ِام ِه؟ِ :
يل اهلل)[ .املعجم الكبري للطرباني]
ِف َسِ�ب ِ
ً
إن ش��وقنا للقاء اهلل هو من ش��دنا وبش��دة قوية ،ومنع نارا له اليت جتلب اخلراب إذا مل نطبق أحكام اإلس�لام
كله��ا .ف��واهلل ل��و علمت��م م��اذا أع��د اهلل للش��هداء؟ وص��ف يعجز البش��ر عن وصف��ه ،ويكفي أن نش��رب من حوض
املصطفى عليه الس�لام ،حيث منزلة الش��هيد وأعتقد أنكم تعرفون بأنه يش��فع لس��بعني من أهله ،وإن ش��اء اهلل
أك��ون ش��فيعكم ي��وم حس��ابكم عن��د اهلل .فأدعوا لي ً
دائما وارض��وا عين؛ ألن دعواتكم تس��عدني كثريًا وتهدئ
نفس��ي يف قربي إن ش��اء اهلل.
األه��ل ،اإلخ��وة األحب��ة :أوصيك��م بتق��وى اهلل وبع��دم املعصي��ة ،وأن تس��احموني وتدع��وا ل��ي ً
دائم��ا؛ ألن ه��ذا
اختي��ار كل مس��لم يفه��م اإلس�لام؛ ألن��ه كان لك��م يف رس��ول اهلل أس��وة حس��نة مل��ن كان يرج��و لق��اء اهلل واليوم
علي ،وال أريد تعلي��ق أي صورة على اإلطالق ،وهذا ما
اآلخ��ر ،ه��ذا م��ا وعدن��ا اهلل ب��ه .وال أري��د من أحد أن حيزن َّ
أوص��ي به وال أطلب ش� ً
�يئا س��واه وب��ارك اهلل فيكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عادل حممد الغاوي
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :جمدي حممد حسني) ،و(حممد طارق عثمان) ،و(حممود حممد هديب) ،و(أنس معروف أبو زينة) ومجيعهم من حمافظة طولكرم.
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الشهيد
المجاهد

عبد اهلل سعيد إبراهيم بدران

تاريخ الوالدة.1983/06/10 :
تاريخ الشهادة.2005/02/25 :
البلدة األصلية :قرية دير الغصون  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة دير الغصون  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر داخل مطعم للعدو الصهيوني مبدينة
تل الربيع احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أهل��ي األحب��ة :بش��راكم ،ه��ا أن��ا قد حقق��ت أمنييت ،وأقبلت على الش��هادة يف س��بيل اهلل بعزمية اجملاهدين،
ورحل��ت ع��ن الدني��ا الفاني��ة مس� ً
�رعا إىل الدار الباقية اخلال��دة يف جنات النعيم ،أللقى املصطف��ى ﷺ ومع النبيني
والصديق�ين والش��هداء والصاحل�ين ،ولك��ن الش��هادة نادت�ني بعد أن متنيتها من حني كي��ف ال أليب هذا النداء.
أم��ي ،أب��ي ،إخوان��ي ،أخواتي :بوركت األي��ادي اليت ربت ،وبوركت األيادي اليت احتضنت ،قد تتأملون على
الفراق ،وقد تتعرضون للضرر من بعدي ،لكن اعلموا أنهم لن يضروكم إال أذى.
وال أنس��ى أقاربي وأصحابي :إليكم س�لاماتي خبالص الصدق والوفاء ،وأطلب منكم أن تدعوا لي أن يتقبل
اهلل شهادتي ،ساحموني مجي ًعا فأنا إن قصرت معكم يف الدنيا ،فلن أكون من املقصرين معكم يوم القيامة بإذن
اهلل تعاىل .فابش��روا من رس��ول اهلل ﷺ بأن الش��هيد يش��فع بس��بعني من أهله ،وأس��أل اهلل لكم اهلداية ،ولتتمس��كوا
بدين اهلل وحبله املتني.
�اك ،وأن أمني�تي لن تتحق��ق إال بفك ه��ذا الرهان ،ولن
أم��ي الغالي��ة :إن رض��ا رب العامل�ين عل��ي مره��ون برض� ِ
ً
تكتمل أمنييت دون صربك ،واحتس��ابك لي عند اهلل ش��هيدا يف س��بيله ،وإعالء كلمته أول وثأ ًرا لدماء الش��هداء،
وال تبك��ي عل� َّ�ي وادع��ي ل��ي يف صالتك( .أماه) زغ��ردي ،امسعي الناس ،أمسعي الع��امل صوت الزغاريد.
�ال ،وآخر دعوان��ا أن احلمد
أوصيك��م :أن تس��معوا الن��اس ش��ريط "استش��هاديون" ي��وم استش��هادي وبصوت ع� ٍ
هلل رب العامل�ين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد اهلل سعيد بدران
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الشهيد
المجاهد

علي عبد اللطيف حسني خليل

تاريخ الوالدة.1981/06/03 :
تاريخ الشهادة.2006/01/12 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح بطول��ي م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء
مطاردت��ه يف مدين��ة جنني ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من
العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يد األولني واآلخرين قائد اجملاهدين .احلمد هلل الذي أعزنا
باجله��اد وأذلن��ا بالقع��ود عن��ه .احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا م��ن املس��لمني ،وجعلنا من أم��ة حممد ﷺ ،ورزقن��ا إىل هذا
الطري��ق طريق األنبياء والصديقني والش��هداء الذين س��بقونا.
إىل األهل ،واإلخوة ،واألخوات ،واألحباب :أحييكم حتية اإلس�لام العظيم ،حتية أهل اجلنة ،حتية الش��هداء
فس�لام اهلل على أرواحكم الطاهرة ،نس��أله تعاىل أن جيمعنا وإياكم يف الفردوس األعلى جبوار ربنا إن ش��اء اهلل.
ه��ذه وصي�تي س��أكتبها لك��م ،وجي��ب عل��ى كل واح��د من��ا أن يعلم علم اليق�ين أنه خلق ليعب��د اهلل تعاىل،
كم��ا ق��ال اهلل يف كتاب��ه العزي��ز ،ولينظ��ر كل واح��د منا إىل أي عب��ادة وفقه اهلل ،وأعظم ه��ذه العبادة وأحبها
إىل اهلل ه��ي (اجلهاد يف س��بيله).
إخوان��ي أحباب��ي :ال تنتظ��روا وصاي��ا الش��هداء لتعبدوا اهلل ،فكتاب اهلل وس��نته مليئة باألوام��ر والوصايا بكل
أبوابه��ا ،فس��ارعوا إىل عب��ادة اهلل قب��ل أن يس��رع إليكم املوت فتندموا وتقول��وا :ﱹ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املؤمن��ون]100-99 :

أيها الناس :اعلموا أن الدين عند اهلل اإلس�لام ،ومل تقم هلذا الدين قائمة إال باجلهاد يف س��بيل اهلل ،كما قال
اب��ن تيمي��ة رمح��ه اهلل( :إمن��ا كان قوام هذا الدين :كتا ًبا َيهدي ،وس� ً
�يفا َي ُ
نصر ،وكفى بربك هاد ًيا ونصريًا).
وق��د س��ئل ع��ن حك��م ش��رعي عن��د وج��ود جياع ووج��ود جهاد مل��ن اإلنفاق بامل��ال فق��ال( :أعطوا اجله��اد وليمت
اجلي��اع) ،لك��ي يبقى دي��ن اهلل يعبد يف األرض.
واهلل إن��ي أكت��ب وصي�تي وال أعل��م من أين أبدأ أهي من عظ��م هذه العبادة ،أم من حقارة الدنيا وفتنتها ،أم
من كرامات الشهيد أم من درجات الشهيد يف اجلنة؟
(*) هو الشهيد اجملاهد( :معتز حتسني أبو خليل) من سكان بلدة عتيل مبحافظة طولكرم.
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إخواني :أمل تس��معوا عن احلديث الذي يتحدث عن الش��هيد أنه يتمنى بأن يرجع من (اجلنة) إىل (الدنيا)
ل ُيقتل عش��ر مرات يف س��بيل اهلل ملا يرى من الكرامة ،فيا أيها الناس من األوىل أن خيرج ليقتل يف س��بيل اهلل ،أمن
هو يف اجلنة فيرتكها ،أم من هو يف الدنيا اليت ال تس��اوي عند اهلل جناح بعوضة؟
أب��ي ،أم��ي ،إخوان��ي ،أخوات��ي ،أحباب��ي :ح��ان الوقت الذي أتركك��م فيه ،وأذهب إىل من هو أحب من نفس��ي
علي ،ها أنا أقدم روحي رخيصة يف س��بيل اهلل خالقها ،فوالذي نفس��ي بيده لو أن لي
ومن أهلي ومن كل ش��يء ّ
مئة نفس لقدمتها يف س��بيل اهلل وس��أظل مقصرًا ،فنس��أل اهلل القبول.
أب��ي ،أم��ي ،أهل��ي ،األحب��ة :واهلل أن��ي ألعج��ب ملاذا حتزن��ون وتبكون على الش��هداء ،فالش��هداء خيتارهم اهلل من
بني عباده كما قال ﱹ ﯨ ﯩ ﯪﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]140 :فالشهادة نعمة من اهلل تعاىل على
عباده الذين خيتارهم ،فنس��أل اهلل أن نكون منهم.
إخوان�ي :ال جتعل�وا حياتك�م لع ًب�ا وهل ًوا أو صالة أو ً
صياما فقط ،فقد قال الرس�ول ﷺ( :إِ َّن ُم َقا َم أَ َح ِد ُك ْم ِف
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ ُ
ت ُّب َ ْ
يل اهلل أَ ْف َض ُل ِم ْن َص َل ِت ِه ف َب ْي ِت ِه َسْ�ب ِع َ
يل
ني َع ًاما ،أََل ُ ِ
ون أ ْن َيغ ِف َر اهلل لك ْم َو ُي ْد ِخلك ُم ال َّنة؟ اغزوا ِف َسِ�ب ِ
َس ِ�ب ِ
َِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
يل اهلل ف َواق ناق ٍةَ ،و َج َب ْت ل ُه النة)[ .جامع الرتمذي] ،نس�أل هلل العلي القدير أن تسيروا على ما
اهللَ ،م ْن قاتل ِف َسِ�ب ِ
س�رنا عليه وأن يرزقكم كما رزقنا.
إخوان��ي :احرص��وا أن يك��ون ش��عاركم ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .طه ،]84 :نس��أل اهلل أن
يقبلن��ا م��ن الش��هداء ،وأن جيمعن��ا معك��م يف الف��ردوس األعلى .أرجوك��م أن ال تعلقوا ص��وري وال تطبعوها ،وأن
تتبع��وا الس��نة يف الق�بر واجلنازة ،وأن تتق��وا اهلل َّيف ما بقي من حياتكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي عبد اللطيف خليل
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الشهيد
المجاهد

فادي بسام حممود بهيت

تاريخ الوالدة.1979/03/05 :
تاريخ الشهادة.2004/06/26 :
البلدة األصلية :قرية شويكة  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة شويكة  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة
داخ��ل البل��دة القدمية مبدينة نابلس ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار
طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العاملني،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد اخلل��ق وخ��امت األنبي��اء واملرس��لني وقائ��د اجملاهدي��ن
املوحدي��ن ،الرس��ول األم��ي األم�ين س��يدنا حمم��د ،وعل��ى آل��ه وصحب��ه وم��ن وااله بإحس��ان إىل يوم الدي��ن ،وعلى
زوجات��ه أمه��ات املؤمن�ين.
قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلج]39 :
ويق��ول تع��اىل:ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]60 :

ويق��ول ً
أيض��ا :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوبة]111 :

ويق��ول تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]17 :
َ ُ َُ ْ َ
ْ
ُ
يل اهلل).
ويقول الرس��ول األكرم يف اجلهاد( :أال أ َن ِّبئك ِبرَأ ِس األ ْم ِرَ ،و َع ُمو ِد ِهَ ،وذ ْر َو ِة ََس��ن ِام ِه؟ِ :
ال َها ِد ِف َِس��ب ِ
[املعج��م الكب�ير للطربان��ي] ص��دق رس��ول اهلل علي��ه أفض��ل الص�لاة والس�لام .نس��أل اهلل أن نك��ون مم��ن يس��تمعون القول
ويتبعون أحس��نه .والس�لام عليكم ورمح��ة وبركاته:

إن فض��ل اجله��اد يف س��بيل اهلل ال يع��د وال حيص��ى فإن��ه يدخ��ل عبد اهلل الصادق إىل اجلن��ة ،ويقيه من عذاب
الن��ار ،وي��زوج الش��هيد ي��وم القيامة باثنني وس��بعني م��ن احلور العني ،هذا كل��ه والكثري الكثري للش��هيد .واهلل قال
بالش��هداء أنه��م أحي��اء؛ ألنه��م مبوتته��م ه��ذه حيي��ون أمة كامل��ة ويرفعون عنها الظل��م .نس��أل اهلل أن يكتب لنا
الش��هادة بصدق ،وأوصي كل مس��لم باجلهاد يف س��بيل اهلل عز وجل.
أمي العزيزة :اخرتت أن يكون أول حديث عن وصييت هذه معك؛ ألنك عانيت الكثري الكثري ،وصربت وأسأل
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :نايف فتحي أبو شرخ) ،و(نضال سعيد الواوي) ،و(وجدي محدي القدومي) ،و(سامر طارق عكوب) ،و(عمر حممد مسمار) من
كتائب شهداء األقصى و(جعفر حممد نبيل املصري) من كتائب القسام ومجيعهم من حمافظة نابلس.
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اهلل أن مي��دك يف ص�برك ،وأس��أله أن جيزي��ك جن��ات النعي��م ،وأن يالقي�ني في��ك يف الف��ردوس األعل��ى م��ع النبي�ين
والصديقني والشهداء.
أم��ي احلنون��ة :أرج��و من��ك ع��دم الب��كاء عل� َّ�ي ،وإن بكي��ت فاخف��ي دموع��ك العزي��زة ع��ن الن��اس ،وأمتنى أن
تزفون��ي بالزغاري��د؛ ألن ه��ذا ه��و الع��رس األك�بر وه��و ع��رس الش��هادة إن ش��اء اهلل .أرج��و أن ال تنس��يين بالدعاء
وقراءة الفاحتة كلما تذكرمتوني ،وأوصيك بأن تكوني ً
مثال لألم الصابرة اجملاهدة يف سبيل اهلل تعاىل .اللهم
أهلمه��ا الص�بر جباه احلبي��ب املصطفى عليه الصالة والس�لام.
وإىل أب��ي العزي��ز :أوصي��ك بالصالة ،وعبادة اهلل على أحس��ن وجه ،وأمتنى من اهلل أن خيفف عنكم كربكم
هذا ،وأوصيك باجلهاد يف مالك إن مل تستطع يف نفسك؛ ألن املال هو مال اهلل وكل شيء ملك له وحده .والسالم
عليك يا (أبي العزيز) ،وأدعو اهلل أن جيعلك من الصابرين.
أم��ا وصي�تي إلخوت��ي وأخوات��ي :أوصيك��م بالص�لاة ،وتربي��ة أبنائك��م عل��ى الص�لاة ،وح��ب اهلل ورس��وله وأن
تنشئوهم النشأة احلسنة على حب اهلل وحب الرسول واجلهاد يف سبيله عز وجل .وأوصيكم أن حتفظوا حقوق
أزواجكم ،وحقوق املس��لمني مجي ًعا ،وأمتنى لكم حياة س��عيدة ميلؤها احلب واألمن واالس��تقرار.
وأخ�يرًا ولي��س آخ�رًا :رجائي لكل من عرفين أن يس��احمين ،وأن يواص��ل طريق اجلهاد من بعدي؛ ألن صالح
هذه األمة يأتي باجلهاد فقط يف س��بيل اهلل عز وجل.
واهلل أكرب والنصر لإلسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فادي بسام بهيت
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الشهيد
المجاهد

لؤي جهاد فتح اهلل سعدي

تاريخ الوالدة.1979/05/20 :
تاريخ الشهادة.2005/10/24 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح بطول��ي م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء
مطاردته يف حمافظة جنني ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد إش��رافه وتنفيذه
لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولي��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد .وبعد:
هذه وصية العابد لربه اجلندي يف سبيل اهلل (لؤي جهاد السعدي) (أبو الشهيد) وأرجو من والدي ووالدتي
وإخوتي وأحبابي تطبيقها واألخذ بها.
ً
يف البداي��ة أمح��د اهلل عل��ى إكرام��ه لي بأن جعلين مس� ً
وجماهدا يف س��بيله ،فاجلهاد يف س��بيل اهلل فريضة
�لما
عل��ى كل مس��لم كالص�لاة والصي��ام وباق��ي الفرائ��ض ،فال يعقل أن نأخذ الفرائض الس��هلة وال�تي ال يوجد بها
ضرر أو تعب أو مشقة ،فهذا قمة اإلثم أن نأخذ أمو ًرا يف اإلسالم ونرتك أمو ًرا أخرى حبجج وذرائع فارغة ،يزينها
الش��يطان الرجيم والتمس��ك بهذه الدنيا الفانية واليت لو كانت تعدل جناح بعوضة عند اهلل ما س��قى كافرًا
ش��ربة ماء ،فاجلهاد يف س��بيل اهلل كما ورد يف كتاب اهلل واألحاديث الش��ريفة أفضل األعمال بعد اإلميان باهلل،
وإن اجلهاد س��ياحة هذه األمة ،واجلهاد ذروة س��نام اإلس�لام ،واجلهاد أفضل من احلج ،وأفضل من عمارة املس��جد
احل��رام ،واجملاه��د خ�ير الن��اس وأكرمه��م عن��د اهلل ،واجملاهد أفضل من قي��ام غريه الليل وصيام��ه النهار ،وإن اهلل
يرف��ع اجملاه��د مائ��ة درجة ،وبأن اجملاه��د يف ضمان اهلل وكفالته ،وأمور أخرى كثرية كرم اهلل بها اجملاهدين.
أو ه��ل يعق��ل أن أت��رك كل ه��ذا التكري��م اإلهلي وعلو املنزلة يف اآلخرة مقابل دني��ا فانية كلها متاعب وحتى
نعيمه��ا ناقص؟! ال واهلل.
أهل��ي وإخوت��ي ،أحباب��ي وأصدقائي :امضوا على هذا الطريق اليت ال طريق س��واها ،امضوا لرفع راية (ال إله
إال اهلل حممد رسول اهلل) ،امضوا لتطبيق حكم اهلل وشرعه ،ال تنظروا إىل العواقب أو إىل اخللف ،فالسجن والعذاب
واملط��اردة والش��هادة يظ��ن الكاف��ر مهما كان بأنه يعاقب اجملاهدين به��ا ،ولكن ﱹ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال ،]30 :فالسجن بنعمة اهلل يبدل إىل اسرتاحة ،وللتزويد وللشحن لالستمرار
على هذه الطريقة املباركة واملطاردة فرصة من اهلل لتنقية النفس ،واالستعداد للرحيل إما القتل وإما الشهادة.
فعدون��ا الكاف��ر ال يق��دم وال يؤخ��ر به��ا ،فهذا قدر اهلل واحلمد هلل على اصطفائه لنا ش��هداء واحلمد هلل على قدره.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :ماجد مسري األشقر) من سكان بلدة صيدا مبحافظة طولكرم.
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أهل��ي ،إخوت��ي ،أحباب��ي :عندما يرزقين ربي ويكرمين بالش��هادة يف س��بيله فال تبك��وا وال حتزنوا ،فأنا فزت
ورب الكعبة ،فأنا فزت ورب الكعبة ،وأنا اآلن شهيد يف سبيل اهلل ،فافرحوا وابتهجوا؛ ألنين فزت وجنحت ،واحلمد
هلل بإذنه اآلن أنا مع الرسل والصديقني والشهداء ،فال تنس يا (والدي) ويا (والدتي) ويا (إخوتي) هذه الوصية.
وأيضا أوصيكم :باتباع الشرع يف كل األمور واحذروا البدع ،وأن ال أدفن مبا يسمى حبوطة العائلة ،وأن ال
يرتفع قربي ،أما بالنسبة للصور احذروا التبذير واإلكثار من طباعتهاً ،
وأيضا يوزع والدي عين  1000شيكل،
وأن حتافظوا على اتباع الشرع بكل األمور اليت ختصين.
وال��دي ،والدت��ي ،أخ��ي فت��ح اهلل ،إخوت��ي :اص�بروا وصابروا ومتس��كوا حبب��ل اهلل ،وبإذن اهلل سأش��فع لكم عند
الرمح��ن الرحي��م ،وس��يكون اللق��اء يف اجلن��ة يف الف��ردوس األعل��ى ،وحافظ��وا عل��ى الص�لاة وعل��ى ق��راءة الق��رآن
وصي��ام النواف��ل واإلخ�لاص يف النية.
إخوت��ي أبن��اء اإلس�لام :ال تركن��وا إىل الدني��ا وال تركن��وا لش��هواتها وال تركن��وا ألذن��اب اليه��ود ،واح��ذروا
اخلدع اليت يريدون منا التفريط مبقدس��اتنا باس��م اهلدنة والس�لام ،وكونوا ً
إخوانا واحذروا اخلالفات ،فيد اهلل
م��ع اجلماع��ة .حافظ��وا عل��ى ص�لاة اجلماعة يف املس��جد ،وقوموا بكل الطاع��ات بإذن اهلل س��نلتقي يف اجلنة .فمن
رض��ى فل��ه الرض��ا ،وم��ن س��خط فعلي��ه س��خطه ،الله��م اجعلنا م��ن الراض�ين بقضائك وق��درك ،واقبلنا ش��هداء يف
سبيلك آمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
لؤي جهاد سعدي
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الشهيد
المجاهد

ماجد مسري أمحد األشقر

تاريخ الوالدة.1979/04/11 :
تاريخ الشهادة.2005/10/24 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح بطول��ي م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء
مطاردته يف حمافظة جنني ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد إش��رافه وتنفيذه
لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولي��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على سيد اخللق سيدنا حممد ﷺ ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين .أما بعد:
أهلي ،وأبناء بلدتي األعزاء :أوصيكم بتقوى اهلل العظيم ً
دائما لقوله تعاىل :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]111 :

احلم��د هلل ال��ذي صدقن��ا وع��ده ،احلم��د هلل ال��ذي م� ّ�ن علينا باإلس�لام ،وإن ش��اء اهلل س��نلتقي يف جن��ة عرضها
الس��موات واألرض .س��احموني مجي ًع��ا واجعل��وا خماف��ة اهلل دائم��ة أم��ام أعينك��م ،وعن��د وداع��ي قول��وا كم��ا قال
تع��اىل :ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]156 :وكون��وا متحلني
بأخ�لاق اإلس�لام العظيم ،وأن احلم��د هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ماجد مسري األشقر

(*) هو الشهيد اجملاهد( :لؤي جهاد سعدي) من سكان بلدة عتيل مبحافظة طولكرم.
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الشهيد
المجاهد

مازن يوسف سالمة اسللمه

تاريخ الوالدة.1973/01/14 :
تاريخ الشهادة.2003/10/01 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :بلدة شويكة  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء مطاردت��ه يف بل��دة ش��ويكة مبحافظ��ة
طولك��رم ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل من العم��ل اجلهادي
املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
زوج�تي العزي��زة ه��دى (أم يوس��ف) :الغالي��ة (هدى) أكتب إلي��ك هذه الكلمات صادرة م��ن كل جوارحي
اليت تؤدي لك االحرتام والتقدير ،فأنت حقيقة زوجة تستحق األفضل واألحسن ،فلقد عرفت فيك كل شيء
مجيل ،عرفت فيك بيضة القلب وطيبته ،وعرفت فيك ً
أخالقا طيبة ومحيدة ً
جدا ،وعرفت أنك من تصون
عه��ود زوجه��ا .فكون��ي س��عيدة يف حيات��ك ،واذكريين يف كل ش��يء مجيل ،تأكدي أن��ي أحرتمك وأعزك ً
جدا
ً
جدا.
هذه الوصية أكتبها لك لكي تعلمي أبنائي بأن أبيهم قد رحل ً
بطل واستش��هد لكي يؤمن ألبنائه احلياة
السعيدة ،ولكي خيربهم بأنه استشهد من أجل رفع راية ال إله إال اهلل ،ومن أجل هذا الرتاب.
فأوصي��ك ي��ا زوج�تي العزي��زة أن توفري ألبنائي األمان وتعطيهم من احلنان الذي س��يفقدونه بعد وفاتي،
فأن��ا أوصي��ك بتق��وى اهلل وأوصيك بتعليم أبنائي وأن تكوني حريصة عليهم وعلي حياتهم ،فمن أجل الس��نني
ال�تي قضيناه��ا م ًع��ا وس��و ًيا أمتن��ى ل��ك احلي��اة الس��عيدة يف ظ��ل (العنود) و(يوس��ف) و(ميس��ة) .فه��ذه وصييت يا
زوج�تي العزي��زة ،وإن اهلل مع الصابرين.
طفل��ي الصغ�ير يوس��ف :أكت��ب إلي��ك كلمات��ي ه��ذه ،وأن��ا كلي أم��ل أن تص��ل إليك وأن تك��ون قد كربت
وفك��رت وحلل��ت الواقع ،وملاذا حتمل��ت العذاب.
حبييب ومهجة قليب يوس��ف :حنن ش��عب حزين مظلوم ،كرب حزننا وزاد ظلمنا ولكن إرادة ش��عبك قوية،
حت��دت الظل��م وكس��رت ه��ذا احلزن اجلاثم عل��ى صدورنا .هذا احلزن الذي أصبح يقت��ل أطفالنا ،وأنت طفل..
فأن��ا ال أري��د أن تقت��ل وال أري��د أن ت��رى عيونك اجلميلة األس��ى واحلرمان ،هلذا قررت وأقس��مت اليمني بأن أصرب
وأحت��دى كل صن��وف الع��ذاب حت��ى تنع��م أن��ت وأطفال وطين خب�ير وحمبة من أجل أن يعيش��وا يف زمان كله
مجال ،حتلمون فيه ..تطريون فيه ،هلذا اخرتت طريقي وإن قضيت حنيب س��أجد من يكمل مش��واري.
ق��رة عي�ني يوس��ف :إن ك�برت ومل جتدن��ي ال تس��أل ع�ني اجلريان ،ال تس��أل ع�ني األهل ،وال تكثر من س��ؤال
أياما مرة أكثر مما عاش��ت ً
أمك تلك الزهرة اجلميلة اليت عاش��ت معي ً
أياما حلوة ،نعم إنها أمك اليت تس��تحق
169

أن تك��ون ًأم��ا ،تس��تحق أن تك��ون زوج��ة .طفل��ي ما دام التاريخ ي��دور يف عجلته فإنه يس��جل يف صفحاته عن هذا
الش��عب ،عن أولئك األبطال الذين ميدون أجس��ادهم جس�رًا ليعيدوا رفاقهم ألرض الوطن .نعم ش� ً
�رفا ً
جدا أن
نضح��ي ،نع��م ي��ا (يوس��ف) ف��كل طف��ل ُيري��د أن ي��رى أب��اه ،وأن يرتع��رع يف أحض��ان أبي��ه ،ولكن أي حض��ن تريد
وه��ذا الص��در ميل��ؤه األس��ى والع��ذاب؟ وأي ً
حياة ترتعرع بها وحنن مس��تعبدون للغري؟ هلذا ضحي��ت بهذه احلياة
املس��تعبدة ك��ي أراك وأن��ت تنع��م حبي��اة كله��ا حري��ة وكرام��ة .وإي��اك يا روح قل�بي إياك أن ختض��ع ً
يوما ألي
عنيف��ا ً
إنس��ان ،ك��ن جب��ا ًرا ً
هادئ��ا صبو ًرا قاس� ًيا ً
رحيم��ا ،وإياك أن تكره أح� ً�دا ،فأنا مات قليب ولك��ن تلك العيون
العظيم��ة س��حرت قل�بي وأعادته للحياة وال تس��ألين من هي.
وأوصي��ك ي��ا طفل��ي الغال��ي عل��ى أم��ك احلنون��ة ،طعه��ا يف كل ش��يء ،وإن كان ل��ك أخ حب��ه ح ًب��ا ش� ً
�ديدا
يدا واحدة ،وإن كان لك أخت أحبها وكن ً
وكونوا ً
سندا هلا يف كل األمور ،وارفع رأسها عال ًيا ليعانق الريح،
فأنا ما فعلته أو أفعله هو من أجلك أنت وأمك وإخوتك ،ومن أجل تلك العيون العظيمة الساحرة املالكً .
فوداعا
وداع��ا لك نور قليب ،ون��ور عيينً ،
ل��كً ،
وداعا يتلوه ألف وداع.
أوف ل��ك حقك يف احلياة ،ولكن
إىل اب�ني العزي��ز عل��ى قل�بي يوس��ف :أبكي وأن��ا أكتب هذه الوصية؛ ألنين مل ِ
الوط��ن يري��د رج� ً�ال حتمي��ه وتبق��ى س��اهرة ألج��ل محايت��ه م��ن أي خ��وف ق��ادم .فأن��ا أوصي��ك بأن تك��ون االبن
اخلل��وق املط��اوع ألم��ه وألقربائ��ه .أوصيك بأخذ بالك من أمك وأخوات��ك فأنت اآلن رجل البيت من بعد والدك،
وأوصي��ك ب��أن تزورن��ي بالق�بر لك��ي أرى أي حال فيه ابين العزيز يوس��ف فكن عند حس��ن نييت.
وصي�تي إىل حبيب�تي وطفل�تي وعزيزت��ي ميس��ة :ابن�تي العزي��زة كنت أمتنى ل��و أننا كنا يف اس��تقالل ويف
حري��ة ،ولك��ن الع��دو قض��ى على هذه احلرية ،وكنت أمتنى لو أن�ني أعيش معكم الدهر كله ،ولكن احلياة مل
�أت كم��ا أريد ،فمنذ خلقت وحنن يف أصعب وضع تعيش��ه البش��رية.
ت� ِ
فأوصي��ك أن تكون��ي الطفل��ة احلنون��ة عل��ى أمه��ا ،والطفل��ة الوديع��ة ال�تي س��تكرب وتصب��ح ً
عروس��ا وتتفاخر
بأبيه��ا ،ابن��ة الش��هيد ..فادع��ي ل��ي اهلل أن تكون��ي البن��ت اليت من أجلها ومن أجل أطفال فلس��طني استش��هدت من
أج��ل حريتهم ونيل االس��تقالل.
ابنيت العزيزة عنود :أبكي والدمع ميأل جلس�تي لكنين فخور بك يا حبيبيت ،كنت أعلم أنين سأس��بب لك
عق��دة يف حيات��ك وس��تكونني حمروم��ة م��ن حنان��ي ،لك��ن أعدك ب��أن أكون األب ال��ذي يفتح الطري��ق من أجل
املس��تقبل واحلي��اة الكرمي��ة .فإن�ني أوصيك يا عزيزت��ي أن تكوني مرفوعة الرأس ،ترفع�ين رأس والدك وتعلني
امس��ه وتكون��ي م��ن البن��ات املطيع��ات ألهليهم .فأوصيك ي��ا حبيبيت أن تكوني حريصة عل��ى التآلف مع أخوتك
وم��ع كل أهلك.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مازن يوسف اسللمه
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حممد عبد اللطيف حسني خليل

تاريخ الوالدة.1979/04/28 :
تاريخ الشهادة.2005/03/10 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح بطول��ي
م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء مطاردت��ه يف بل��دة عتي��ل
مبحافظ��ة طولك��رم ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل من العمل
اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام على أش��رف اخللق واملرس��لني ،إمام اجملاهدين س��يدنا حممد وعلى
آل��ه وصحبه ومن س��ار عل��ى هديه إىل يوم الدين.
أهلي األحبة :أحييكم بتحية اإلسالم العظيم ،حتية اجلهاد واملقاومة معطرة بعبق الشهادة والفداء ،احلمد
هلل الذي شرفين باجلهاد واالستشهاد ،وها هي طريق ذات الشوكة طريق األنبياء وطريق االبتالءات ،من صرب
نال اجلنة .اللهم اجعلين من أهل اجلنة يا رب العاملني ،اللهم ال حترمنا اجلنة ،اللهم جنبنا النار.
أبي :أرجو أن تساحمين على أي تقصري حدث مين ،وأنا أعلم أني مهما فعلت لكم لن أعطيكم حقكم.
أم��ي :ال حتزن��ي عل� َّ�ي ب��ل ارفع��ي رأس��ك ،األفض��ل أن نذه��ب إىل اهلل هك��ذا ،ال أن من��وت عل��ى فراش��نا نأكل
ونصل��ي ونعم��ل ونن��ام ،هناك أعم��ال كثرية تقربن��ا إىل اهلل.
إخوان��ي :تقرب��وا إىل اهلل يتق��رب إليك��م ،ها أنا ذهبت اليوم وال أعلم كيف تذهبون أنتم بأي حال ،اتركوا
هذه الدنيا وفكروا باآلخرة دار القرار ،وأكثروا من النوافل والصيام.
أهل�ي األحب�ة :إنه�ا املعرك�ة التي ال خي�ار أمامنا س�وى أن خنرج منتصري�ن منها بإذن اهلل ،لنثبت ألنفس�نا
وللعامل أن اإلسالم العظيم مل يفقد أولئك الرجال األطهار الذين ما زالوا يزرعون األمل يف قلب األمة ،يف زمن اليأس
واهلزمية ،أولئك الرجال الذين إذا دعوا أجابوا ،وإذا نودوا لبوا النداء ،علينا أن نؤدي أمانة اإلسالم وأمانة فلسطني
وأمانة اجلهاد وأمانة الشهداء ،وعلى أي ثغر أقامنا اهلل عز وجل فيه .يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة ،]14 :ساحموني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد اللطيف خليل
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مراد حممد عبد الفتاح أبو عسل

تاريخ الوالدة.1979/01/30 :
تاريخ الشهادة. 2002/01/30 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف هج��وم استش��هادي بطولي
عندم��ا فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جمموع��ة م��ن ضب��اط املخاب��رات
الصهيوني��ة يف مدين��ة الطيب��ة داخ��ل فلس��طني احملتل��ة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد األنبي��اء وخ��امت املرس��لني ،س��يدنا حمم��د علي��ه الصالة
والس�لام .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي( :م��راد حمم��د عب��د الفتاح أبو عس��ل) ابن (س��رايا الق��دس) ،اجلناح العس��كري لـ (حركة
اجلهاد اإلسالمي) أهدي روحي الطاهرة إىل روح الشهيد القائد (أسعد دقة) ،وإىل روح الشهيد القائد ابن بلدتي
الشهيد (مهدي).
علي االرتباط مع
علي ،ويف التحقيق معي عرض َّ
أثناء قيامي مبهمة داخل اخلط األخضر مت إلقاء القبض َّ
املخاب��رات الصهيوني��ة ،ووافق��ت وبعل��م اإلخوة يف (س��رايا القدس) حيث طلبت مين املخاب��رات الصهيونية رصد
ومتابعة أحد أبناء (كتائب ش��هداء األقصى) يف بلدتي وقمت بإعطائهم معلومات كاذبة.
وإن�ني أق��وم به��ذه العملي��ة إن ش��اء اهلل ً
طاعة هلل يف س��بيله ،ولتلقني هذا العدو الصهيون��ي وخمابراته امللعونة
درس��ا قاس� ًيا لن ينسوه ً
ً
أبدا .وعلى اهلل التوفيق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مراد حممد أبو عسل
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مصطفى حسني مصطفى عبد الغين

تاريخ الوالدة.1983/08/16 :
تاريخ الشهادة.2006/05/17 :
البلدة األصلية :قرية صيدا  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة صيدا  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اشتباك مسلح مع القوات اخلاصة الصهيونية بالقرب من جامعة
النج��اح مبدين��ة نابل��س ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى رس��وله األم�ين ،إم��ام اجملاهدي��ن وعلى آله وصحب��ه أمجعني،
وم��ن س��ار عل��ى دربه وجاهد إىل ي��وم الدين.
أهل�ي ،أصدقائ�ي ،أه�ل قرييت :السلام عليكم ورمح�ة اهلل وبركاته .أعوذ باهلل من الش�يطان الرجيم ﱹﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]111 :

أيها اجملاهدون يف سبيل اهلل يف كل مكان :إن اهلل تعاىل عاهدنا وعاهدناه على املوت يف سبيله ،والعمل على
ابتغ��اء مرضات��ه ،فلم��اذا ال نعم��ل عل��ى االلت��زام بعهدن��ا مع اهلل؟ ول��كل جتارة نتيج��ة إما ربح وإما خس��ارة ،ولكن
جتارتن��ا م��ع اهلل ً
دوما تك��ون راحبة ،فلماذا ال نتاجر مع اهلل؟
أهل��ي ..أحب�تي :أدعوك��م إىل العم��ل عل��ى إرض��اء اهلل س��بحانه وتعاىل ،واإلخ�لاص يف ذل��ك .أوصيكم مجي ًعا
بالس�ير يف طري��ق اجله��اد يف س��بيل اهلل ،والعم��ل م��ن أج��ل رف��ع راي��ة التوحيد ،فاجله��اد وحب اجلهاد واالستش��هاد
الطريق األقصر للجنة .وباإلسالم واجلهاد يف سبيل اهلل تكون عزتنا وكرامتنا ،وباجلهاد وحده حترر األرض،
وحناف��ظ عل��ى األرض والع��رض ،فإياك��م وت��رك اجله��اد يف س��بيل اهلل ،وال تضيع��وا يف ه��ذا الزم��ان الغ��ادر ،وال
تركن��وا إىل الوه��ن والضع��ف وتوح��دوا وال تدع��وا اخلون��ة واملفتنني يف األرض حيقق��ون أهدافهم.
أوص��ي أصحاب��ي وأحباب��ي خاص��ة رفاق ال��درب درب العزة والكرامة ،درب الش��قاقي املعلم الفارس ،أوصيكم
بهذه األمور:
ً
أول :اجعل��وا احملب��ة والتع��اون ً
نهج��ا لك��م يف كل الش��ؤون ﱹ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املائ��دة]2 :

ثان ًيا :ال تركنوا إىل شهوات الدنيا ،فاالنشغال بالشهوات يف هذه الدنيا الفانية يلهي عن ذكر اهلل ورسوله
الكريم.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :عثمان قاسم صدقة) من سكان بلدة عنزة مبحافظة جنني.
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ً
ثالث��ا :ال ترتك��وا اجله��اد يف س��بيل اهلل ،ف��إن ختليت��م عن��ه أذلن��ا اهلل ،وأصبحن��ا يف مؤخ��رة األم��م كم��ا كن��ا
قبل معرفتنا هلذا الطريق ،واعملوا حسب وصية الشهيد املعلم (عز الدين الفارس فتحي الشقاقي) رمحه اهلل.
راب ًعا :استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
ً
خامسا :توحدوا ،ورصوا الصفوف يف مواجهة العدو الصهيوني ،وال جتعلوا التعصب واحلزبية مبلغ همكم،
فنحن بغض النظر عن انتمائنا نظل مسلمني وأبناء دين واحد ،وجيب العمل على هذا األساس.
ً
سادسا :احرصوا على طاعة األمري ،فطاعته من طاعة الرسول ومعصيته من معصية الرسول.
وأخ�يرًا :أدع��و األجه��زة األمني��ة إىل الكف عن مالحق��ة أبناء وعناصر املقاومة يف كل مكان ،وعدم الس�ير أو
االس��تمرار يف مسلس��ل االعتقال السياس��ي ،فهو خنجر مس��موم يف خاصرة الوطن واملقاومة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصطفى حسني عبد الغين
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معتز حتسني داوود خليل

تاريخ الوالدة.1977/04/14 :
تاريخ الشهادة.2006/01/12 :
البلدة األصلية :قرية عتيل  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عتيل  -حمافظة طولكرم .
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
هج��وم استش��هادي بطول��ي عندم��ا فجر جس��ده الطاهر يف جيش
االحت�لال الصهيوني الذي كان حياصر جمموعة من اجملاهدين
يف مدين��ة جن�ين ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل
اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى خ�ير خل��ق اهلل س��يدنا وقائدن��ا حمم��د ب��ن عب��د اهلل ،خ�ير م��ن
جاه��د ﷺ.
أكت�ب وصيتي لك�م أحبتي ،أم�ي ،أب�ي ،إخوان�ي ،أصحاب�ي اجملاهدي�ن يف س�بيل اهلل :أوصيك�م بتق�وى اهلل
العظي�م ،والسير عل�ى نه�ج س�يدنا حممد حيث يق�ول احلبيب ﷺ( :إ ِّني َق ْد َتر ْ
َك ُ�ت ِف ُ
يك ْم َما إِ ْن أَ َخ ْ�ذ ُ ْ
ت ِب ِهَ ،ل ْن
ِ
السَ�ماء إ َل َْ
َّ َ َ
ُّ
ُ
ٌ
َ
يَ ،وأَ َح ُد ُه َما أَ ْك َُب ِم َن ْال َخ ِرِ ،ك َت ُ
ْ
اب اهلل َح ْب ٌل َ
ْ
َّ
ضَ ،و ِع َْت ِتي أَ ْه ُل
ر
ال
ن
م
د
و
د
م
ِ
ِ
ِ
َت ِضلوا َب ْع ِدي ،الثقل ْ ِ
ِ
َب ْيتي ،أََل َوإ َّن ُه َم�ا َلْ�ن َي ْف َت َق�ا َح َّت�ى َير َدا َع َل َّي ْ َ
ال ْو َ
ض)[ .مس�ند أمح�د بن حنبل]
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ً
ً
إخوان��ي املس��لمني واجملاهدي��ن :متس��كوا بدينك��م ق��ول وفع�لا واعتق��ا ًدا ،وال تش��ركوا باهلل ش��يئا ف��إن اهلل ال
يغفر ملن يش��رك به ويغفر ما دون ذلك .متس��كوا بس�لاحكم وكونوا جنو ًدا هلل فإن أعداء اإلس�لام من يهودية
وصليبية يتفننون يف حماربتنا والقضاء على اإلسالم واملسلمني ،واليهود هم أشد عداوة للمؤمنني فهل يستطيع
أح��د أن يقنعن��ا أن اليه��ود يري��دون الس�لام واخلري لنا؟ من يعتقد ذلك فقد خالف ق��ول اهلل تعاىل :ﱹﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املائ��دة ،]82 :ه��ل بع��د
قول اهلل تعاىل وهو أصدق احلديث يأتي أحد من البشر ويطرح علينا خطة أو برنامج سالم كي نعيش حنن
واليهود بأمان وحمبة؟ ومن يعتقد ذلك عليه أن يراجع حقيقة إميانه ،ومن ناحية عقلية هل بعد كل هذه
اجملازر اليت يرتكبها أعداء اهلل حبقنا يريدون بنا خريًا ،أربع س��نوات من القتل والتدمري ومحام الدم مس��تمر.
أق�ول للمجاهدي�ن :أن يقبض�وا عل�ى السلاح وع�دم ترك�ه ،وأن ال ترغب�وا بأنفس�كم ع�ن نف�س س�يدنا
حممدﷺ ،وأن ال تتمسكوا بهذه الدنيا الفانية ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلديد،]20 :
ي ِّد ْث ِب ِه َن ْف َسُ�ه َم َ
(مْ�ن َم َ
فف�روا إىل اهلل وجاه�دوا يف س�بيل اهلل ،فيق�ول ﷺَ :
�ات َو َ ْل َي ْغ ُز َو َ ْل ُ َ
ات َع َلى ُشْ�ع َب ٍة
َ
�اق)[ .صحي�ح مس�لم] ،أو كم�ا ق�ال املصطفى ﷺ .واس�ألوا اهلل تعاىل أن يرزقكم الش�هادة ،فإن مرتبة الش�هيد
ِم ْ�ن ِنف ٍ
(*) هو الشهيد اجملاهد( :علي عبد اللطيف خليل) من سكان بلدة عتيل مبحافظة طولكرم.
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عند اهلل عظيمة ،نس�أل اهلل أن نكون من الش�هداء.

وصييت :أن ال تعلقوا صوري على اجلدران ،أو على أي بيان ،وأن تس�يروا على الس��نة يف اجلنازة والقرب .أس��أل
اهلل تع��اىل أن جيمعن��ا معك��م يف اجلن��ة حي��ث ال ف��راق ،إن��ه ول��ي ذلك والق��ادر عليه .وآخر دعوان��ا أن احلمد هلل رب
العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
معتز حتسني خليل
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الشهيد
المجاهد

معتصم علي فارس جعاعرة

تاريخ الوالدة.1985/03/16 :
تاريخ الشهادة.2006/05/14 :
البلدة األصلية :قرية عالر  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عالر  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تواج��ده يف
بل��دة قباطي��ة مبدين��ة جن�ين ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل
م��ن العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل أهلي وإخوتي األعزاء على قليب :أوصيكم بتقوى اهلل العظيم ،واتباع أوامره ،وأن تصربوا عند مساعكم
نبأ استشهادي إن شاء اهلل.
إىل أم��ي الغالي��ة :أرج��و من��ك أن تص�بري ،وأن تدع��ي ل��ي أن يتقبل�ني اهلل ش� ً
�هيدا ،فأن��ا نل��ت م��ا متنيت طوال
حيات��ي وه��ي الش��هادة يف س��بيل اهلل ،وإن ش��اء اهلل س��أكون ش��في ًعا لك��م يوم القيام��ة ،يوم ال ينفع م��ال وال بنون.
إىل إخوتي :أوصيكم بتقوى اهلل العظيم ،والسري على أوامره وترك املعاصي ،وأن ال ترتكوا اجلهاد يف سبيل
اهلل تع��اىل ،وأعلم��وا أن اجله��اد يف س��بيل اهلل ه��و فرض علينا وعلى األمة .واعلموا أن أجر اجلهاد عظيم والش��هادة
يف س��بيل اهلل أعظ��م ،ق��ال تع��اىل" :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��رانً ،]169 :
فهنيئ��ا مل��ن طلب الش��هادة وناهل��ا ،واعلموا إخواني أن اجلنة حتت ظالل الس��يوف.
إىل أهل��ي وإخوان��ي :أوصيك��م أن تدفنون��ي جبان��ب الش��هيد (مجي��ل) رمح��ه اهلل ،وأن ال يس�ير يف اجلن��ازة من
له عالقة مبخابرات الس��لطة ،وال من الوقائي؛ ألنهم ليس��وا من ش��رفاء هذا الش��عب ،وأوصيكم أن تعملوا طعام
عش��اء عن روحي يف املس��جد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
معتصم علي جعاعرة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :إلياس خريي أشقر) من سكان بلدة باقة الشرقية مبحافظة طولكرم.
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الشهيد
المجاهد

نضال علي عبد اللطيف أبو سعدة

تاريخ الوالدة.1978/05/10 :
تاريخ الشهادة.2006/01/31 :
البلدة األصلية :قرية عالر  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :بلدة عالر  -حمافظة طولكرم.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تواج��ده يف
بلدة (عرابة) وهو مطلوب ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أهل��ي األع��زاء ،إخوان��ي املخلصني األعزاء ،أصدقائي احملبني األعزاء :أوصيكم وإياي بتقوى اهلل وحب اجلهاد
يف سبيل اهلل؛ ألن اجلهاد هو فرض عني على كل مسلم ،وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم.
أمي وإخواني :أريد أن تطلبوا السماح من كل من أزعلته ،أو فعلت له أي شيء يف زماني.
علي ،بل أقيموا لي عرس��ي ووزعوا احللوى يف يوم عرس��ي ،وقراءة س��ورة ياس�ين .وأن
أوصي :بأن ال حتزنوا َّ
علي ،وأن ال تفعلوا البدع يف األعياد وزيارة املقابر .أريدكم أن تكونوا مثل أهل الشهيد بإذن اهلل ،وأدعو
ال تبكوا َّ
اهلل أن يتقبلنا مجي ًعا ،وأن يقدرنا على تلقني العدو الدرس بإذن اهلل.
وأخريًا :إنه جلهاد  ...نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال علي أبو سعدة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمحد حسام طوباسي) من سكان خميم جنني مبحافظة جنني.
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الشهيد
المجاهد

إياد بالل حممد نبيل مصري

تاريخ الوالدة.1987/01/13 :
تاريخ الشهادة.2004/01/11 :
البلدة األصلية :مدينة نابلس  -قضاء نابلس.
مكان السكن :مدينة نابلس  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد بالق��رب م��ن مدين��ة قلقيلية
أثن��اء حماولت��ه لتنفي��ذ عملية استش��هادية يف الق��دس احملتلة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أكت��ب ه��ذه الوصي��ة :كم��ا وأكت��ب ه��ذه الكلم��ات األخ�يرة م��ن قل�بي ،ب��ل وم��ن كل قل�بي إىل أعزائ��ي
علي ،بل تفرحوا بي وترفعوا رؤوس��كم ش��اخمني ،فقد نويت أن
وأحبائي وأصدقائي .أرجو منكم أن ال حتزنوا ّ
أبني احلق من الباطل ،وأرفع راية ال إله إال اهلل ،وأوحد كلمة اإلسالم ،وأقف أمام عدو اهلل تعاىل عز وجل وعدو
ديننا وعدونا ،فلقد فضلت اآلخرة على هذه الدنيا الفانية ً
طالبا من اهلل أن يهبين الشهادة ،قال تعاىل يف كتابه
العزي��ز" :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]154 :
ً
طوي�لا واقتنعت به،
أم��ي العزي��زة ،أب��ي العزي��ز :أرج��و منكم��ا أال حتزنا ،بل تفرحا بي ،فك��رت يف هذا األمر
حت��ى ج��اء ه��ذا الي��وم ال��ذي أنتظ��ره ،فاخرتت هذه الطريق بنفس��ي ومل جيربن��ي أحد على ذل��ك ،اخرتت طريق
اجله��اد ألن اهلل تع��اىل ورس��وله األم�ين أمرا وأوصيا باجلهاد واالستش��هاد.
إخوان��ي وأخوات��ي األع��زاء ،أبن��اء ه��ذا الش��عب املقاوم ،أبن��اء هذه األرض الطاه��رة :أوصيكم بأن تس�يروا على
درب املقاوم��ة والش��هادة واجله��اد يف س��بيل اهلل تع��اىل وس��بيل نصرة اإلس�لام ،كما وأوصيكم بااللت��زام بالصالة،
فإنها عمود الدين .لقد عشت معكم أيام عمري ،لكن اهلل سبحانه وتعاىل اصطفاني للشهادة ولقاء وجهه الكريم،
وأعدكم بأن نلتقي يف اجلنة إن شاء اهلل .كما أهدي سالمي إىل ابن العم األسري (حممد مهند املصري) وكافة
األس��رى واملعتقلني ،راج ًيا من اهلل أن يفرج كربهم وكرب األمة بأس��رها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إياد بالل مصري
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المجاهد

إياد حممد حممود حرب

تاريخ الوالدة.1982/08/13 :
تاريخ الشهادة. 2002/11/07 :
البلدة األصلية :قرية مسكة  -قضاء طولكرم.
مكان السكن :خميم بالطة  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
)
*
(
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين أثناء
حماولت��ه لتنفي��ذ عملي��ة استش��هادية يف عم��ق األراض��ي احملتل��ة
حيث فجر جس��ده الطاهر يف جنود االحتالل عند اعرتاضه على
حاجز صهيوني عس��كري.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د اجملاهدي��ن ،س��يدنا حمم��د وعلى آله وصحب��ه أمجعني.

وبعد:
م��ا كان��ت احلي��اة إال ً
دروس��ا وم��ا كان��ت األي��ام إال ع�برًا .إىل الذي��ن ال يدرك��ون وال يفهم��ون أن سياس��ية
املتغط��رس ش��ارون الن��ازي مرتك��ب اجملازر يوم ًيا من رفح حتى خميم جن�ين درس ،على أن احلكومة النازية ما
ه��ي إال حكوم��ة إج��رام تتفن��ن يف إجرامه��ا ضد الش��عب الفلس��طيين ،وما هي إال حكومة متعطش��ة لل��دم .فأقول
للواهم�ين :ب��أن القتل بالقت��ل ،والدم بال��دم ،والبادي أظلم.
وما أقوم بعملي هذا إال ً
انتقاما ألرواح الشهداء الذين يعدون باآلالف ،وليس رغبة يف القتل وال إراقة الدماء.
ً
وانتقام��ا ألرواح ش��هداء فلس��طني ،وبالذك��رى الس��نوية
ألج��ل كل ذل��ك أق��دم نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل،
الس��ابعة الغتيال القائد املعلم الدكتور األمني العام لـ (اجلهاد اإلس�لامي) (فتحي الش��قاقي) مؤس��س (حركة
اجلهاد اإلس�لامي) ،ور ًدا على سياس��ة االغتياالت البش��عة اليت طالت قادة هذه االنتفاضة املباركة ومنهم أخي
الش��هيد (خليل حممد حرب) والش��هيد (أمحد جاد اهلل) والش��هيد (عالء خضرية) ،و(خالد أبو النصر) من أبناء
(س��رايا القدس) ،و(حامد الصدر) ،و(فراس) و(همام) عبد احلق من أبناء (كتائب القس��ام).
ً
عظيما ،وما أقوم بعملي هذا
وما أقوم بعملي هذا إال على اجلزاء األوفى الذي أدعو اهلل أن يوفقين ألفوز فو ًزا
إال من أجل أن حتيا األمة من بعدي حياة العزة والكرامة ،وكما أثبتت األيام السابقة أن العمليات االستشهادية
هي رد اعتبار وحتفظ كرامة األمة وعزة األمة اليت مرغ أنفها يف الرتاب ساسة وحكام األمة اخلونة.
أيها اجملاهدون :أدعوكم أن تردوا الصاع صاعني ،فعدوكم أجنب من أن يواجه ً
رجل أخذ على نفسه أال
يعود إال إىل اجلنة .وأجسادنا بإذن اهلل ستجعل من أجسادهم َح َص ُب َج َه َّن َم وساء مصريهم.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :مصطفى مازن حنين) من سكان بلدة بيت فوريك مبحافظة نابلس.
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إخوت��ي ،أحب�تي ،أهل��ي الك��رام :أدعوك��م وه��ذه وصي�تي إذا مسعتم نبأ ش��هادتي فذلك يوم عرس��ي وزفايف،
ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ ص��دق اهلل العظي��م [آل عم��ران ،]139 :وأدعوك��م أن
توزعوا احللوى والشراب والتمور يف ذلك اليوم ،وأدعوكم إىل السري على طريق اجلهاد واالستشهاد ،طريق أخي
وغ�يره م��ن الش��هداء ،وإىل اللق��اء يف اجلنة إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إياد حممد حرب
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الشهيد
المجاهد

ثائر حلمي حممد رمضان

تاريخ الوالدة.1969/02/02 :
تاريخ الشهادة.2004/07/04 :
البلدة األصلية :قرية تل  -قضاء نابلس.
مكان السكن :بلدة تل  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح عل��ى مغتصب��ة "براخ��ا" بالق��رب م��ن حمافظة
نابل��س ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بعد س��نوات م��ن املطاردة ورفضه تس��ليم
نفس��ه لق��وات االحت�لال الصهيون��ي.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]154 :

بع��د الت��وكل عل��ى اهلل ،ق��ررت الش��هادة يف س��بيل اهلل ،ث��أ ًرا ألرواح الش��هداء وإس� ً
�اءة لوج��ود ب�ني "إس��رائيل" ال�تي
س��تزول ب��إذن اهلل .فنح��ن س��نبقى عل��ى العهد ولن خن��ون ،فنهجنا املقاومة وليس يف حس��ابنا املس��اومة ،فخائن من
يطفئ نار ثأره بيديه ،وخائن من يس��اوم على دماء الش��هداء لتحقيق مصاحله الش��خصية ،سنحاس��به يوم املوقف
العظيم.
إخوتي وأهلي األحبة :أرجو أن تساحموني.
وال��دي ووالدت��ي وزوج�تي :اجعل��وا إميانك��م ب��اهلل قو ًي��ا ،وال تيأس��وا م��ن روح اهلل ،ف��اهلل أق��وى م��ن طاغوته��م
وجربوته��م ،فه��م يقاتلونن��ا مبنط��ق القوة وحن��ن نقاتلهم بقوة املنط��ق واحلق ،وكرامتنا من اهلل الش��هادة ،فلن
نلق��ي البن��ادق ول��ن نط��وي البي��ارق .أن��ا رفض��ت حي��اة ال��ذل اليت حنياه��ا وفضلت امل��وت حتت زخ��ات الرصاص،
ورفض��ت امل��وت الطبيع��ي وه��ذه أمنييت ال�تي حلمت بها.
أدعوك��م :إىل طاع��ة اهلل ،وحمب��ة بعضك��م البع��ض ،وااللتزام باإلس�لام العظيم ،فهو س��ر قوتنا وجناحنا يف
الدنيا واآلخرة .كثريًا حلمت بالش��هداء وخاصة ش��قيقي (مصطفى) و(أنور محران) و(نصر الدين) والش��هيد
احلبيب (فادي) الذي لي معه حياة خاصة فرمحهم اهلل مجي ًعا .وإنا على العهد باقون إن شاء اهلل ،والفرج قريب
ب��إذن اهلل .وال يه��م م��ا حيص��ل معن��ا ما دمنا مع اهلل ،وجيب أن نضحي حتى حنصل على النصر ومرضاة اهلل.
لن تبلغ اجملد حتى تلعق الصربا
ال حتسنب اجملد مترًا أنت آكله
فل��ن نرتاج��ع م��ن منتصف الطريق ،ولن نقبل بأنص��اف احللول ،ﱹ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ صدق اهلل العظيم[ .النس��اء ،]104 :واهلل أكرب والنصر
لإلسالم ،وإنه جلهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ثائر حلمي رمضان
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سامي عبد احلافظ حسن عنرت

تاريخ الوالدة.1985/06/03 :
تاريخ الشهادة.2006/01/19 :
البلدة األصلية :مدينة نابلس  -قضاء نابلس.
مكان السكن :مدينة نابلس  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر يف أحد املطاعم يف مدينة تل الربيع يف
عمق الكيان الصهيوني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]191 :

أنا االستشهادي احلي بإذن اهلل تعاىل( :سامر عنرت) ابن (سرايا القدس) ،أقدم نفسي رخيصة هلل تعاىل جها ًدا
ً
وانتقاما لدماء الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيين.
يف سبيله وذو ًدا له،
عل��ى الصهاين��ة أن يعرف��وا أن (س��رايا الق��دس) س��تقتص م��ن عدوانهم الظ��امل ،واس��تهدافهم املدنيني العزل
ً
وانتقام��ا للمجاهدي��ن م��ن (س��رايا الق��دس) و(كتائ��ب القس��ام) ف��إن
كم��ا ح��دث يف روجي��ب قض��اء نابل��س،
استش��هاديي (الس��رايا) عل��ى أهب��ة االس��تعداد الدائمة.
ويف النهاي��ة :إخوان��ي األوفي��اء ،أوصيك��م بأن ال حتزن��وا وال تبكوا ،وامحدوا اهلل الكث�ير الكثري بأن جعل ابنكم
م��ن االستش��هاديني ،وادع��وا ل��ي أن يكرم�ني اهلل باجلنة مع النبيني والصديقني وحس��ن أولئك رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامي عبد احلافظ عنرت

185

الشهيد
المجاهد

صفوت عبد الرمحن حممد خليل

تاريخ الوالدة.1984/06/05 :
تاريخ الشهادة. 2002/01/25 :
البلدة األصلية :قرية بيت وزن  -قضاء نابلس.
مكان السكن :بلدة بيت وزن  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر يف أحد املطاعم يف مدينة تل الربيع يف
عمق الكيان الصهيوني.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أهلي األحبة ،إخواني ،أخواتي ،يا مجاهري شعبنا املرابط اجملاهد:

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

أنا الشهيد احلي بإذن اهلل( :صفوت عبد الرمحن حممد خليل) من بلدة بيت وزن يف حمافظة نابلس ،ابن (سرايا
القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) من جمموعة الشهيد القائد (أسعد دقة) "أبو
الركاب" ،أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهللً ،
ً
وانتقاما ألرواح الشهداء الطاهرة ،ور ًدا
ودفاعا عن دينه ومقدساته،
على عمليات هدم املنازل ،وسياسات التجويع اجلماعي لشعبنا واحلصار واالقتحامات ،وصدق رب العزة القائل
يف كتابه العزيز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ صدق اهلل العظيم[ .النساء]75 :

وإن��ي يف ه��ذا املق��ام أوج��ه رس��الة :إىل مجي��ع األح��رار يف الوط��ن العرب��ي واإلس�لامي ،أن أفيق��وا م��ن س��باتكم
العميق ،أن لبوا نداء اهلل ودافعوا عما ما تبقى من كرامة ،لبوا نداء اهلل ورسوله ،لبوا نداء املستضعفني ،وصدق
رب الع��زة حي��ث ق��ال يف كتابه العزيز :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]84 :

وأق��ول إىل مجاه�ير ش��عبنا :ص�برًا فإنك��م أه��ل الرباط واجله��اد ،أنتم من ق��ال عنكم رس��ول اهلل ﷺ( :أحبائي
أحبائ��ي) ،أنت��م أهل احل��ق ،أنتم الدرع الواق��ي لكرامة األمة.
ويف اخلت��ام :أس��أل اهلل أن يتقب��ل م�ني عمل��ي ه��ذا ً
خالص��ا لوجه��ه الكري��م ،وأن جيمعين مع النبيني والش��هداء
والصديق�ين وحس��ن أولئك ً
رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
صفوت عبد الرمحن خليل
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مصطفى مازن مصطفى حنين

تاريخ الوالدة.1984/08/10 :
تاريخ الشهادة.2002/11/07 :
البلدة األصلية :قرية بيت فوريك  -قضاء نابلس.
مكان السكن :بلدة بيت فوريك  -حمافظة نابلس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
حماولت��ه لتنفي��ذ عملي��ة استش��هادية يف عم��ق األراض��ي احملتل��ة
حيث فجر جس��ده الطاهر يف جنود االحتالل عند اعرتاضه على
حاجز صهيوني عس��كري.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل ،والصالة والسالم على إمام املسلمني ،وقائد اجملاهدين سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أما بعد:
بس��بب م��ا نعاني��ه حن��ن الش��عب الفلس��طيين م��ن حص��ار وقت��ل وتدم�ير فل��م أس��تطع أن أق��ف مكت��وف اليدي��ن،
فق��ررت أن أق��دم روح��ي رخيص��ة ف��داء للوط��ن وجه��ا ًدا يف س��بيل اهلل ،فم��ن أح��ب لق��اء اهلل أح��ب اهلل لق��اءه.
ائما أقف ً
متذلل بني يدي اهلل يف كل صالة أصليها ،بل يف كل سجدة أسجدها ،أن يكتبين عنده ً
كنت د ً
شهيدا
ً
ً
ً
ويسهل طريق الشهادة (اجلنة) أمامي .فكنت دائما متلهفا للموت يف سبيل اهلل ،ومل أتردد عنه يوما فأنتم ترون بأم أعينكم
كل ما نتعرض له من قبل الصهاينة الكالب ،فحان الوقت الذي أنتقم به منهم وأشفي غليلي وغليل كل الشرفاء.
أب��ي احلن��ون :س��احمين إن أخط��أت يف حق��ك ً
يوم��ا م��ن األي��ام ،فأن��ا أعل��م أن��ك كن��ت ً
دائم��ا تتمن��ى ل��ي الس��عادة
فس��عادتي هي لقاء رب العاملني ش� ً
�هيدا ،فأنا اخرتت هذه الطريق ومع أنين أعلم أنها س��ترتك احلزن يف قلوبكم ،ولكن
أق��ول لك��م ال حتزن��وا .وأق��ول ل��ك ي��ا (أب��ي) أس��ألك اهلل أن ال تبك��ي عل� ّ�ي ،أوصي��ك بتق��وى اهلل وعبادت��ه وأن تدع��و ل��ي
بالرمح��ةً ..
وداعا أيه��ا الغالي.
أمي احلنونة :أنت أغلى من رأت عيناي ،س��احميين يا (أمي) إن أخطأت ً
يوما يف حقك ،وافرحي الستش��هادي؛ ألن
يوم استشهادي هو يوم عرسي ،ال تبكي بل زغردي لزفاف ابنك ،فأنا اخرتت طريق الشهادة ،فهذه غاييت وسعادتي .أنا
أعلم أني سأكون السبب يف حزنك ،ولكن لو تعلمني ما هي الشهادة فال يكون للحزن مكان يف قلبك.
إخوت��ي األحب��اء :أق��ول لك��م أحبك��م كث�يرًا ،واليوم س��أودعكم وأترك هذه الدنيا اليت ال تس��اوي عن��د اهلل جناح
بعوض��ة .وأق��ول لك��م ال حتزن��وا لفراق��ي ،ب��ل ما أري��ده منكم أن تفرحوا الستش��هادي ،وأوصيكم بطاع��ة رب العاملني
والص�لاة وأن تطيع��وا (أبي) و(أمي).
(*) هو الشهيد اجملاهد( :إياد حممد حرب) من سكان خميم بالطة مبحافظة نابلس.
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أبي ،أمي :سأدع إخوتي أمانة بني أيديكم ،فحافظوا على هذه األمانة.
أبي ،أمي ،إخوتي :أحبكم كثريًا ،سأودعكم إىل يوم اللقاء.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل

مصطفى مازن حنين
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إبراهيم خليل حممد احلو

تاريخ الوالدة.1976/03/30 :
تاريخ الشهادة.2004/03/21 :
البلدة األصلية :قرية مسسم  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قصف مباش��ر م��ن دبابات
الع��دو الصهيون��ي أثن��اء قيام��ه بعملي��ة رص��د متق��دم يف منطق��ة
(جح��ر الدي��ك) ش��رف مدين��ة غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر عب��اده املس��تضعفني ،وقاه��ر الطغ��اة الظامل�ين ،والص�لاة والس�لام على رس��ولنا
الكري��م حمم��د ب��ن عب��د اهلل وآل بيت��ه الطيبني الطاهري��ن .وبعد:
أيها اإلخوة األعزاء :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أكت��ب وصي�تي ه��ذه واألمل يعتص��ر القل��ب ،والدم��ع مي�لأ العني على ح��ال أمتنا اليت بات��ت كالقصعة اليت
يتداع��ى عليه��ا األكل��ة ،فأصب��ح اجلمي��ع ينه��ش فيه��ا وه��ي غ�ير ق��ادرة عل��ى رد كي��د الكائدي��ن ،وال خيان��ة
اخلائن�ين ،بيع��ت ه��ذه األم��ة بأي��دي حكامه��ا العم�لاء وأصبح��ت أم��ة ال ح��ول هل��ا وال ق��وة ،حت��ى بل��غ احل��ال إىل
مناص��رة أع��داء اهلل عل��ى ه��ذه األم��ة.
وم�ا ح�ل بن�ا أيه�ا اإلخ�وة األع�زاء ما هو إال نتيجة البعد الش�ديد ع�ن كتاب اهلل عز وجل وعن س�نة نبيه
األ َم ُم َك َما َت َد َاعى َ
وش ُك أَ ْن َت َد َاعى ُ
األ َك َل ُة إِ َل َق ْص َع ِت َها،
الكريم ،وقد حدثنا رسول اهلل عن هذه الفرتة فقالُ ( :ي ِ
َ
َ
َ َ َّ
الس� ْيلَ ،و َل َي ْنز َع َّ�ن اهللُ
َ
َ
ُ
َُ
ُ َ
َ َ َُ
ِقي�لَ :ي�ا َر ُس�ول اهلل ،أ ِم ْ�ن ِقل� ٍة َي ْو َم ِئ ٍ�ذ؟ ،ق�ال :أ ْنت ْ�م َي ْو َم ِئ ٍ�ذ ك ِث ٌيرَ ،ول ِك َّنك ْ�م غث�ا ًء كغث�ا ِء َّ ِ
ِ
�ول اهللَ ،و َم�ا ْال َو ْه ُ�ن؟َ ،ق َ
ي�لَ :ي�ا َر ُس َ
الَْ َها َبَ�ة ِم ْ�ن ُص ُ�دور َع ُد ِّو ُك ْ�مَ ،و َل َي ْق ِذ َف َّ�ن ْال َو ْه َ�ن ف ُق ُلوب ُك ْ�مِ ،ق َ
�الُ :ح ُّ�ب ُّ
الد ْن َيا
ِ ِ
ِ
َو َكر َ
َاه ُ�ة الَْ� ْو ِت)[ .س�نن أب�ي داوود] ،ه�ذا هو املرض اخلطري الذي حل بأمتنا وهو حب الدنيا واللهث وراء الكراس�ي
واملناصب ،حتى لو كان ً
حتالفا مع الشيطان ،سوا ًء اإلنس أو اجلن .فاحلل واضح أيها اإلخوة األعزاء ،وهو السري
عل�ى منه�ج اهلل وس�نة نبي�ه وآل بيت�ه الطاهري�ن ،وال�ذي س�يكون ً
رادعا للوه�ن وجيعلنا ننعم باحلي�اة الدنيا يف
رح�اب اجلن�ة ً
أيض�ا ،ولك�ن أيه�ا اإلخوة األعزاء يتطلب منا السير على املنهج والنهوض به�ذه األمة أن نقدم أغلى
ً
رخيص�ا يف س�بيل اهلل وه�ي النف�س وامل�ال ،وم�ن فض�ل اهلل علين�ا أن اهلل منحن�ا احلياة ،ثم هو يشتريها
م�ا منل�ك
ً
ً
من�ا ويعطين�ا ب�دل منه�ا رضوانه أول ،ثم اجلن�ة .ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة ،]111 :وجع�ل ه�ذه احلياة جتارة بيننا وبينه ،وما أربح التجارة مع اهلل رب
العاملني ،حيث قال :ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .الص�ف.]11-10 :
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ًإذا دماؤن��ا ه��ي ال�تي س��تعيد لإلس�لام روح��ه ،ولنا يف احلس�ين بن علي رض��ي اهلل عنهما ع�برة كبرية عندما
خ��رج ملواجه��ة جي��ش الطاغي��ة حي��ث ق��الّ :
(وإني ما خرجت أش�رًا وال بط�رًا وال ظاملًا وال مفس� ً�دا ّ
وإنا خرجت
أريد اإلصالح يف ّأمة ّ
ً
رخيصا يف س��بيل
جدي) .وهو يطلب اإلصالح ،وضمن هذا اإلصالح أن يقدم نفس��ه ودمه
اهلل لريتق��ي إىل الع�لا ش� ً
�هيدا ه��و وآل بيت��ه ،وأن��ا م��اض على نفس الطريق أقدم نفس��ي رخيصة يف س��بيل اهلل من
أج��ل دي��ن اهلل واإلصالح يف أمة رس��ول اهلل ﷺ.
أيه��ا اإلخ��وة األع��زاء :إن ع��زة ه��ذه األم��ة مرهون��ة باتب��اع املنه��ج اجله��ادي يف س��بيل اهلل ،حي��ث
ق��ال الرس��ول ﷺ( :م��ا ت��رك ق��وم اجله��اد إال ُّذل��وا)[ .أخرج��ه الطربان��ي] ،فوصي�تي إليك��م مجي ًع��ا أيه��ا الن��اس
أن تتق��وا ربك��م ،وحتافظ��وا عل��ى صلواتك��م ،وأن جتاه��دوا يف س��بيل اهلل لتكت��ب لك��م احلي��اة الكرمي��ة.
(اح��رص عل��ى امل��وت توه��ب ل��ك احلي��اة) [أب��و بك��ر الصدي��ق] ،توه��ب ل��ك احلي��اة األمج��ل يف دول��ة اإلس�لام،
ويف اجلن��ة هن��اك م��ع النبي�ين والصديق�ين والش��هداء والصاحل�ين يف مقع��د ص��دق عن��د ملي��ك مقت��در.
وال��دي العزي��ز :واهلل إن��ي أحب��ك ح ًب��ا ش� ً
�ديدا ،وم��ا قص��رت ً
يوما يف حق��ي وال يف واجيب ،ربيتين عل��ى الكرامة
وقول احلق دون أن ختش��ى يف اهلل لومة الئم ،وربيتنا على حب اهلل ومنهجه ورس��وله وحب اإلس�لام واملس��لمني،
وصي�تي إلي��ك ي��ا (والدي) بأن تفرح؛ ألن ابنك س��يمضي ش� ً
�هيدا وأن اللقاء س��يكون عن��د اهلل جل جالله.
وال��دي :أن الع�ين لتدم��ع ،وإن القل��ب ليحزن على فراقك وأه��ل بييت ،لكن لقاء اهلل هو الفرح األعظم واجلمع
يف اجلنة هي احلياة األفضل ،فال حتزن؛ ألن اللقاء أكيد يف اجلنة.
أم��ي الغالي��ة :كفكف��ي دم��وع احل��زن عل��ى الف��راق ،فال��ذي مضى يف س��بيل اهلل م��ات ،ولكنه حييا حي��اة العز
واخلل��ود وأقول لك:
وافرحي من هجرتــي
أمي ال ال حتزنـــي
ً
إن ُتريدي ً
فغــــدا فــي اجلنـــــــ ِة
موعدا
وأقول لك ً
أيضا:
أمــــاه إني ذاهـــــــــب للخلــــــد لن أترددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفـداء
فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا
فادع��ي اهلل ل��ي ي��ا (أم��ي) أن يتقبل�ني ش� ً
�هيدا ،وأرج��و م��ن اهلل أن تكون��ي ووال��دي راضي�ين عين وادع��ي اهلل أن
يتقب��ل مين ه��ذا العمل.
إخوت��ي وأخوات��ي األع��زاء :وصي�تي لك��م ه��ي أن تتق��وا اهلل ،وحتافظ��وا عل��ى الص�لاة ،وأال تقص��روا يف (أب��ي)
و(أم��ي) وأن حتافظ��وا عليهم��ا وتودوهم��ا ،وأن تكون��وا ي� ً�دا واحدة عل��ى اخلري ،وأن تربوا أبناءك��م على حب اهلل
وح��ب نبي��ه الكري��م ﷺ وح��ب اإلس�لام .وأق��ول لك��م س��احموني أن كن��ت قصرت يف أح��د منكم ،وأق��ول لكم ال
حتزن��وا ي��ا إخوت��ي إن��ي ش��هيد األم��ة ،آجالنا حم��دودة ولقاؤن��ا يف اجلنة ،أس��أل اهلل اجلمع بك��م يف اجلنة.
أصدقاء دربي وأحبائي :إني أحبكم يف اهلل ح ًبا ً
شديدا الذي مجعنا يف الدنيا على طاعته واجلهاد يف سبيله.
وصي�تي لك��م :حف��ظ أمان��ة اجله��اد يف س��بيل اهلل ،ومح��ل الدع��وة اإلس�لامية وذلك بتق��وى اهلل العظي��م ،واحلفاظ
ً
وخصوصا صالة الفجر ،وداوم��وا على قراءة القرآن ودروس الدين والعلم،
عل��ى صلواتك��م يف مجاع��ة يف املس��جد،
وعلم��وا األش��بال وكون��وا مش��اعل ن��ور عل��ى طري��ق الدع��وة واهلداي��ة إىل منه��ج اهلل وس��نة نبيه ،وكون��وا نا ًرا
ً
وبركان��ا عل��ى أع��داء اهلل اليه��ود وغريه��م م��ن اخلون��ة والعمالء ،وإني عل��ى ثقة بأن اهلل س��يجمع بيننا يف اآلخرة
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كم��ا مج��ع بينن��ا يف الدنيا ،وأس��أله أن يك��ون اجتماعنا يف اجلنة م��ع النبيني والصديقني والش��هداء والصاحلني.

وكلمة أخرية إىل اإلخوة اجملاهدين يف (سرايا القدس) ،و(القسام) و(األقصى) :وحدوا صفوفكم ،وكونوا
ي� ً�دا واح��دة عل��ى عدوك��م وانب��ذوا اخل�لاف فيما بينك��م ،ال تعول��وا كثريًا عل��ى أكاذيب الس�لام املزعوم ،فإن
فلس��طني ل��ن تع��ود إال بالقرآن والبندقية ،وأوصيكم بتق��وى اهلل العظيم والعمل من أجل وجهه الكريم.
وأخريًا إىل كل من يعرفين أو مل يعرفين :أرجوكم س��احموني ،س��احموني .واس��ألوا اهلل أن يغفر لي ذنوبي
ويتقب��ل عمل��ي ه��ذا وجيعل��ه ً
خالص��ا لوجهه الكريم .أس��تودعكم اهلل ال��ذي ال تضيع ودائع��ه ،وإىل اللقاء يف اجلنة
إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إبراهيم خليل احلو
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الشهيد
المجاهد

إبراهيم سامل سليمان حجوج

تاريخ الوالدة.1988/01/26 :
تاريخ الشهادة.2008/04/28 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :مدينة بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي ال�تي حاول��ت التوغ��ل يف عزب��ة (عب��د رب��ه)
مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أنا الش��هيد احلي إن ش��اء اهلل ابن (س��رايا القدس) (إبراهيم س��امل حجوج) (أبو احملتس��ب) ،وإن ش��اء اهلل أقوم
ً
به��ذا العم��ل ً
وانتقاما
انتقام��ا من��ا لش��هداء جمزرة بيت حان��ون وإلخواننا الذين ُيقتل��ون يف الضفة الفلس��طينية،
منا لرس��ول اهلل ﷺ.
وه�ذا العم�ل إن ش�اء اهلل يك�ون ً
خالص�ا هلل تع�اىل ،وندع�و إخوانن�ا اجملاهدين يف كل مكان للسير على خطا
الشهداء ،واملضي ً
قدما على دربهم ،وعلى درب رجال املقاومة؛ ألن عزتنا يف سالحنا ،وألن رسول اهلل ﷺ قال( :ما
ترك قوم اجلهاد إال ُّذلوا)[ .أخرجه الطرباني] ،وحنن إن شاء اهلل على هذا الدرب سائرون ،وسنستمر على هذا الدرب،
حتى حترير فلسطني وكل مقدساتنا وكل بالد األمة العربية واإلسالمية إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إبراهيم سامل حجوج
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الشهيد
المجاهد

إبراهيم حممد إبراهيم نصر

تاريخ الوالدة.1985/08/16 :
تاريخ الشهادة.2008/05/22 :
البلدة األصلية :بلدة النزلة  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا النزلة  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جس��ده الطاهر يف جتمع للعدو الصهيوني قرب موقع
"إيريز" مشال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م [آل عم��ران]169 :

أنا أخوكم الشهيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :إبراهيم حممد إبراهيم نصر) املنظم يف صفوف (سرايا القدس)
ً
مرضاة هلل عز وجل.
اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي) أقوم بعملي هذا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إبراهيم حممد نصر

195

الشهيد
المجاهد

إبراهيم حممود ربيع النجار

تاريخ الوالدة.1989/02/20 :
تاريخ الشهادة.2010/12/02 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
استهداف مباشر بقذائف الدبابات الصهيونية أثناء قيامه مبهمة
زرع عب��وات ناس��فة للق��وات الصهيوني��ة عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة
الشمالية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد املرس��لني ،إم��ام اجملاهدين ،قائ��د الغر امليام�ين وعلى آله
وصحب��ه أمجعني.
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي( :إبراهي��م حمم��ود ربي��ع النجار) أنتم��ي لـ (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي) وذراعها
العسكري (س��رايا القدس).
يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﱸ صدق اهلل العظيم [التوبة ،]41 :وصدق رس�ول اهلل ﷺ حيث قال( :لغدوة يف س�بيل اهلل أو روحة
خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مسلم] .ويقول احلبيب ً
أيضا( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف
سبيل اهلل ،ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
ً
أيه��ا الش��عب املراب��ط :اب��دأ عل��ى نه��ج الرس��ول ﷺ نه��ج الطري��ق ذات الش��وكة ،حمافظ��ا عل��ى عه��دك لدم��اء
الش��هداء ً
ً
وانتقاما من كل م��ا فعله االحتالل من
أول :لرف��ع كلم��ة ال إل��ه إال اهلل لتك��ون ه��ي العلي��ا ،ومن ث��م ر ًدا
جم��ازر واعتق��االت وحص��ار هل��ذا الش��عب املراب��ط .فلم��اذا ال تك��ون أرواحن��ا رخيص��ة يف س��بيل اهلل؟؟ وجنع��ل من
ً
وبركان��ا عل��ى هذا احملت��ل املتغطرس؟!
أجس��ادنا ن��ا ًرا
ووصييت إىل أخي وأمي وأخواتي :أن ال تبكوا علي واحتس��بوني عند اهلل ش� ً
�هيدا ،حتى أكون ش��في ًعا لكم
ً
ملتحق��ا بإخواني الش��هداء من أمثال الش��هيد اجملاهد االستش��هادي (إبراهيم حممد
ب��إذن اهلل تع��اىل ي��وم القيام��ة،
إبراهي��م نص��ر) والش��هيد اجملاهد (مح��دي إبراهيم البطش) ،والش��هيد اجملاهد (حممد النذر) والش��هيد اجملاهد
(ناصر النذر).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ابراهيم حممود النجار
(*) هو الشهيد اجملاهد( :جالل عبد الكريم نصر) من سكان بلدة جباليا النزلة مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

أسامة صالح رمضان األعرج

تاريخ الوالدة.1984/08/30 :
تاريخ الشهادة.2004/09/22 :
البلدة األصلية :قرية هربيا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد برص��اص ق��وات االحت�لال
الصهيون��ي أثن��اء قيام��ه ب��زرع عب��وات ناس��فة عل��ى ح��دود مش��ال
قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛﱸ

صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم ،والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (أس��امة ص�لاح األع��رج) ،إن��ي أن��وي الي��وم أن أعم��ل ه��ذا العم��ل اجله��ادي ابتغ��ا ًء
لوج��ه اهلل تع��اىل ،وم��ن أج��ل رف��ع راية اإلس�لام ،ور ًدا على اجملازر الش��ارونية اليت يقوم بها أبن��اء القردة واخلنازير
يف كل أحناء فلسطني ،وإن شاء اهلل اليوم أنوي أن أحلق بركب صديقي العزيز (مؤمن نافذ امللفوح) يف جنات
الفردوس.
إىل أم��ي الغالي��ة :أرج��و من��ك أن تصربي وحتتس��بيين عند اهلل ش� ً
�هيدا إن ش��اء اهلل ،وأرجو من��ك أال تبكي علي
ق��در املس��تطاع ،ب��ل جي��ب أن تفرحي ألن ابنك يدافع ع��ن كرامة األمة بإذن اهلل.
إىل وال��دي العزي��ز :أرج��و من��ك أن تص�بر وأن حتتس��بين عن��د اهلل ش� ً
�هيدا ،وأرج��و من��ك أن تتبنان��ي (س��رايا
الق��دس) ،وأرج��و من��ك أن تك��ون ق��دوة يف البي��ت بااللت��زام يف الص�لاة يف املس��جد؛ ألن الص�لاة يف املس��جد خ�ير من
الص�لاة يف البي��ت ،وإن ش��اء اهلل أن��ا ش��هيد عن��د اهلل وأتش��فع لكم.
إىل إخوان��ي وأخوات��ي األع��زاء األحب��اب إل� ّ�ي وإىل قليب :أرجو منكم أن تصربوا وحتتس��بوني عند اهلل ش� ً
�هيدا،
إلي وإىل قل�بي ،وجيب عليكم أن تفرح��وا لعملي هذا،
وأن��ا أع��رف أن الف��راق صع��ب ولك��ن لق��اء اهلل أك�بر وأفضل ّ
وأرج��و منك��م أن تلتزم��وا بالص�لاة والقي��ام والصي��ام والدع��اء لي يف كل صالة ،وإن ش��اء اهلل اللق��اء يف اجلنة.
إىل أبن��اء مس��جدي العزي��ز (مس��جد الش��هيد عز الدين القس��ام) :أرجو منك��م االلتزام بالص�لاة يف مواعيدها،
وااللتزام بالصيام خاصة يوم االثنني واخلميسً ،
وأيضا قيام الليل ملا له من أثر كبري يف تصايف النفوس .وأرجو
واحدا ،وجس� ً�دا ً
منكم التماس��ك والتآخي والتحابب ونزع احلقد والبغضاء .وأرجو منكم أن تكونوا قل ًبا ً
واحدا،
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ً
وعمل ً
واحدا ،من أجل خدمة اإلس�لام واملس��لمني والوصول إىل هدف واحد أال وهو حترير األرض املقدس��ة من
أي��دي اليه��ود .وعليك��م ي��ا أبن��اء (اجلهاد اإلس�لامي) خاصة وأبناء اإلس�لام عامة أن ال تلتفتوا إىل الس��راب املس��مى
الس�لام املدن��س ،وإىل عي��ش ال�ترف والرفاهي��ة ،ف��إن ذل��ك لي��س لكم ،بل جنات اهلل أوس��ع وأفضل ورس��ول اهلل ﷺ
الد ْن َي��ا َكَأ َّن� َ�ك َغر ٌ َ
يق��ولُ :
(ك� ْ�ن ف ُّ
يل)[ .مس��ند أمحد بن حنبل] ،وال تنس��وا اليتام��ى واألرامل وصلة
يب أ ْو َع ِاب ُر َس� ِ�ب ٍ
ِ
ِ
األرحام ،وأن تتقوا اهلل يف كل شيء يف حياتكم ،وال تغفلوا ذكر اهلل وأرجو أن حتتسبوني عند اهلل ً
شهيدا .وإنه
جلهاد ،نصر أو استشهاد .وأرجو من اهلل أن يتقبلين عنده ً
شهيدا مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك
رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أسامة صالح األعرج
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الشهيد
المجاهد

أسعد فتحي حممود جودة

تاريخ الوالدة.1984/08/04 :
تاريخ الشهادة.2004/11/09 :
البلدة األصلية :قرية أسدود  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه ملهم��ة رص��د واس��تطالع بالق��رب م��ن مس��توطنة "كفار
عزة" ش��رق خمي��م جباليا.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

ويق��ول تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب]23 :
ويق��ول تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي أعزن��ا باإلس�لام ،احلم��د هلل ال��ذي م� َّ�ن علين��ا بنعمة اجلهاد يف س��بيله،
احلمد هلل الذي أكرمنا وجعلنا من اجملاهدين يف س��بيله ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني س��يدنا حممد
وعل��ى آله وصحب��ه أمجعني .أما بعد:
أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد الفق�ير إىل اهلل ،الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل( :أس��عد فتح��ي حمم��ود ج��ودة)
(أب��و احملتس��ب) ،اب��ن اإلس�لام العظي��م ،واب��ن (س��رايا الق��دس) اجلناح العس��كري ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف
فلس��طني) ،أن��وي ب��إذن اهلل تع��اىل أن أق��وم بعملي ه��ذا ابتغاء ملرضاة اهلل عز وجل ،وطم ًع��ا يف الفردوس األعلى إن
ش��اء اهلل تع��اىل ،وأق��وم بعمل��ي ه��ذا ً
انتقام��ا ألرواح الش��هداء األبطال ،ش��هداء فلس��طني من نهره��ا إىل حبرها ،ومن
ً
وانتقام��ا ألرواح الش��هداء الق��ادة( :حممود ج��ودة)( ،مقلد محيد)( ،حازم ارحيم) ،والش��هيد
مشاهل��ا إىل جنوبه��ا،
العزي��ز إىل قليب الش��هيد (أس��امة األعرج).
إىل أمي العزيزة( :أمي) أرجو منك أن تس��احميين ،وأن تدعي لي بالرمحة واملغفرة ،وأن يتقبلين اهلل ش� ً
�هيدا،
وأن أصيب الفردوس األعلى بإذن اهلل تعاىل ،وأرجو منك أن تكوني صابرة حمتسبة ،حمافظة على صالتك ،وأن
تساحميين إن أخطأت يف حقك ً
يوما ما ،فإني ساحمتك.
إىل والدي العزيز :أوصيك يا (أبي) الغالي أن تصرب ،وحتتسبين عند اهلل ً
شهيدا على ركب الشهداء ،وأن تعلم
إخوتي وأخواتي احملافظة على الصالة ،وعلى قراءة القرآن ،وأن تساحمين إن أخطأت ً
يوما يف حقك ،فإني ساحمتك.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد مجيل مطر) من سكان مشروع بيت الهيا مبحافظة مشال غزة.
199

إخواني وأخواتي األعزاء :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل وأن تساحموني ،وتدعوا لي بالرمحة واملغفرة ،وأن
حتافظوا على الصالة وخاصة صالة الفجر ،وال حتزنوا على فراقي.
إىل إخوان��ي يف مس��جدي (القس��ام) و(أن��ور عزي��ز) :أوصيك��م بتق��وى اهلل عز وجل ،واحملافظ��ة على الصلوات
اخلم��س يف املس��جد وخاص��ة ص�لاة الفجر ،وأوصيكم أن حتافظوا عل��ى قيام الليل ،وصيام كل اثنني ومخيس.
وأرج��و منك��م التماس��ك والتآخ��ي والتحاب��ب يف اهلل .وأرج��و منك��م أن تكون��وا ي� ً�دا واح��دة ،وقل ًب��ا واح� ً�دا يف وج��ه
الظامل�ين املتآمري��ن عليك��م .وأرج��و منك��م أن يكون عملكم ً
عمل ً
واحدا ً
خالصا لوج��ه اهلل تعاىل ،من أجل خدمة
اإلسالم واملسلمني والوصول إىل حترير مقدساتنا من دنس اليهود ،وأريد أن أذكركم بقول اهلل تعاىل :ﱹﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .احلج��رات ،]10 :وس��احموني فان��ي س��احمتكم مجي ًع��ا ،وال
تنس��ونا من دعائكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أسعد فتحي جودة
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الشهيد
المجاهد

جالل عبد الكريم حممد نصر

تاريخ الوالدة.1990/12/06 :
تاريخ الشهادة.2010/12/02 :
البلدة األصلية :بلدة النزلة  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا النزلة  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
استهداف مباشر بقذائف الدبابات الصهيونية أثناء قيامه مبهمة
زرع عب��وات ناس��فة للق��وات الصهيوني��ة عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة
الشمالية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد املرس��لني ،إمام اجملاهدي��ن ،قائد الغر امليام�ين ،وعلى آله
وصحبه أمجعني.
أنا أخوكم الشهيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :جالل عبد الكريم حممد نصر) ابن حركة (اجلهاد اإلسالمي)
وجناحها العسكري (سرايا القدس).
يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م [التوب��ة ،]41 :وص��دق رس��ول اهلل ﷺ حي��ث ق��ال( :لغ��دوة يف س��بيل اهلل أو
روحة خري من الدنيا وما فيها) .ويقول احلبيب ً
أيضا( :أن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف سبيله،
ما بني الدرجتني ما بني الس��ماء واألرض).
ً
أيه��ا الش��عب املراب��ط :اب��دأ عل��ى نه��ج الرس��ول ﷺ نه��ج الطري��ق ذات الش��وكة ،حمافظ��ا عل��ى عه��دك لدم��اء
الش��هداء ً
ً
وانتقاما من كل م��ا فعله االحتالل من
أول :لرف��ع كلم��ة ال إل��ه إال اهلل لتك��ون ه��ي العلي��ا ،ومن ث��م ر ًدا
جم��ازر واعتق��االت وحص��ار هل��ذا الش��عب املراب��ط .فلم��اذا ال تك��ون أرواحن��ا رخيص��ة يف س��بيل اهلل؟! وجنع��ل م��ن
ً
وبركان��ا عل��ى هذا احملت��ل املتغطرس.
أجس��ادنا ن��ا ًرا
ووصي�تي إىل أخ��ي وأم��ي وأخوات��ي :أن ال تبكوا علي واحتس��بوني عند اهلل ش� ً
�هيدا ،حتى أكون ش��في ًعا لكم
ً
ملتحق��ا بإخواني الش��هداء من أمثال الش��هيد اجملاهد االستش��هادي (إبراهيم حممد
ب��إذن اهلل تع��اىل ي��وم القيام��ة،
إبراهي��م نص��ر) والش��هيد اجملاهد (مح��دي إبراهيم البطش) ،والش��هيد اجملاهد (حممد النذر) والش��هيد اجملاهد
(ناصر النذر).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
جالل عبد الكريم نصر
(*) هو الشهيد اجملاهد( :إبراهيم حممود النجار) من سكان بلدة جباليا البلد مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

حامد أمحد عبد العزيز أبو عودة

تاريخ الوالدة.1977/02/07 :
تاريخ الشهادة.2004/07/08 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تصدي��ه لق��وات الع��دو
الصهيوني اليت كانت حتاول اقتحام منطقة غرب بيت حانون.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم [العنكبوت]69 :

وصييت إليكم إخوتي األعزاء :رشحت نفسي ألن أكون مشروع شهادة ،وعسى أن خيتارني اهلل فهذا شرف
ل��ي ألن أك��ون مث��ل األبطال من مدينيت احلبيبة ،الذين أضاءوا لنا طريق اجلهاد والعزة والكرامة أمثال الس��بع
"أبا مصعب" (عبد اهلل السبع) "الكفارنة" ،و(حامت نصري) و(صالح شحادة) وكل الشهداء.
أخوات��ي وإخوان��ي :مجي ًع��ا دون اس��تثناء ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ل عم��ران ،]139 :إن
مسعت��م نب��أ استش��هادي فأرج��و منك��م مجي ًع��ا أن تس��احموني ،وتدع��وا ل��ي اهلل أن يتغمدن��ي برمحت��ه.
أب��ي العزي��ز :ي��ا م��ن عرف��ت في��ه الص�بر والثب��ات ،أرج��وك أن تص�بر وحتتس��بين عن��د اهلل ،وإن مسع��ت نب��أ
استش��هادي أكث��ر م��ن ق��ول ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل العل��ي العظي��م.
أمي احلنونة :يا من ال أوفيك حقك ،أرجوك كل الرجاء عند مساع نبأ استشهادي أن تزغردي ،وال تبكي
وال تنوحي ،وأكثري من قول ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
أصدقائ��ي ،إخوان��ي ،أحبائ��ي ،رف��اق درب��ي :أوصيك��م وأهل��ي بالص�لاة ،والتمس��ك بكت��اب اهلل وس��نة رس��وله،
والص�لاة يف أوقاته��ا يف املس��جد خاص��ة الفج��ر ،وق��راءة الق��رآن ،والتمس��ك بنه��ج اجله��اد والتضحي��ة والف��داء.
وأخريًا :أقول لكم إىل اللقاء يف جنة اخللد مع األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حامد أمحد أبو عودة

202

الشهيد
المجاهد

حسن زيادة خليل جاسر

تاريخ الوالدة.1990/02/17 :
تاريخ الشهادة.2008/03/03 :
البلدة األصلية :قرية جند  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصديه لتوغل صهيوني ش��رق خميم
جباليا.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احل��ي( :حس��ن زي��ادة خلي��ل جاس��ر) (أب��و عب��د اهلل) الس�لام عليك��م ورمح��ة اهلل
وبركات��ه .وبعد:
أتق��دم خبال��ص التحي��ات واالحرتام ألعز الن��اس على قليب (أمي) العزيزة رمحة اهلل عليها و(أبي) و(إخواني)
و(أخوات��ي) وصدي��ق ال��درب الش��هيد البط��ل (حمم��د الرتامس��ي) (أب��و الس��عيد) املعل��م واألب احلنون ال��ذي علمنا
طري��ق النض��ال واحلري��ة ،فأل��ف رمح��ة عل��ى روح��ك الطاه��رة ،وإىل امللتق��ى القري��ب ب��إذن اهلل تع��اىل ،فالله��م ال
حترم�ني م��ن لقائ��ك.
إخوان��ي األع��زاء ،أخوات��ي ،أقارب��ي ،جريان��ي ،وأحبائي يف املس��اجد :أوصيك��م باحملافظة عل��ى الصالة وطاعة
اهلل ،وأوصيكم بالسري على طريق اجلهاد واملقاومة ألنها الطريق الوحيد الذي تعيد لنا تراب فلسطني احلبيبة،
فال ختاذل وال استس�لام فإنه الطريق الوحيد لنا واهلل املس��تعان.
أخ��ي ع�لاء :إن��ي أحب��ك ،فأرجوك أن ال حتزن على فراقي ،فهذه هي س��نة احلياة ،أوصيك على أخواتي وأن
تص��ل رمح��ك ،وأن تك��ون عل��ى علم ودراية بهم كل يوم بيوم ،وأوصي��ك يا (عالء) أن تكون احلكيم يف قرارك
وأن تك��ون أنت ومجيع أخواتي ً
يدا واحدة.
أخي عالء :أرجوك وأوصيك أن تكون س��ندي ومفخرة هذه العائلة ،وأرجو وأوصي اجلميع أن يس��احموني،
وأن يدعوا لي بالرمحة ،وهذا وباهلل التوفيق.
وإنه لطريق اجلهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حسن زيادة جاسر
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الشهيد
المجاهد

محدي إبراهيم عاشور البطش

تاريخ الوالدة.1984/10/09 :
تاريخ الشهادة.2006/11/07 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح م��ع القوات اخلاص��ة الصهيونية أثن��اء قيامه بزرع
عب��وات ناس��فة على ح��دود مشال قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ناص��ر اجملاهدي��ن ،احلمد هلل مذل املس��تكربين ،والصالة والس�لام على س��يد
املرس��لني ،وحبي��ب اجملاهدين س��يدنا حممد وعلى آل��ه وأصحابه أمجعني.
أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل( :مح��دي إبراهي��م عاش��ور البط��ش) أنتم��ي إىل إس�لامنا
العظيم ،واملنظم يف صفوف (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أقوم
بعمل��ي ه��ذا ابتغ��اء مرض��اة اهلل تع��اىل؛ ألنتق��م م��ن أبن��اء صهي��ون قتل��ة األنبي��اء واملرس��لني ،ور ًدا عل��ى م��ا قام به
الصهاين��ة م��ن اغتي��االت لق��ادة (س��رايا الق��دس) ،القائ��د الع��ام ل��ـ (س��رايا الق��دس) يف غ��زة (حممد الش��يخ خليل)
والش��هيد (عدن��ان بس��تان) قائ��د الوح��دة الصاروخي��ة (أب��ا جن��دل) ،و(خالد الدح��دوح) (أب��ا الوليد).
أبي العزيز ،والدي العزيز :أيها الوالد املكافح الصابر على البالء ،أوصيك أن حتتسبين عند اهلل ً
شهيدا ،وأسأل
اهلل أن جيمعن��ا مجي ًع��ا يف جن��ات النعي��م ،ويف رح��اب الع��رش العظي��م ،وأمتن��ى من��ك أن ترب��ي إخوت��ي عل��ى حب
اإلس�لام واجلهاد واحلفاظ على الصلوات يف املس��جد.
إخواني وأخواتي وأعمامي وعماتي والعائلة الكرمية :هذه العائلة الصابرة ،أسألكم أن حتتسبوني عند اهلل
ً
شهيدا ،وأوصيكم بتقوى اهلل عز وجل.
إخواني يف املس��اجد وخاصة يف مس��جد (الصديق) :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ،واحملافظة على الصلوات
وصالة الفجر يف املس��جد ،واهلل إن صالة الفجر يف املس��جد ملتقى األحبة واالستش��هاديني.
أودعك��م أيه��ا اإلخ��وة وإن��ا عل��ى موع��د قريب مع األحب��ة (حممد) وصحبه عليهم الصالة والس�لام ،إن ش��اء
اهلل تع��اىل م��ع إخوان��ي يف (س��رايا القدس) (مقلد محيد) ،و(بش�ير الدبش) ،و(حممود طوالبة) ،و(لؤي الس��عدي)
و(حمم��د الش��يخ خلي��ل) ،و(خالد الدحدوح) و(ش��ادي مهنا) ،و(هاني أبو س��خيل) امللق��ب بالزعيم ورفيق دربي
الش��هيد البطل (حمم��د عمر النذر).
(*) هو الشهيد اجملاهد( :رائد حممد القرم) من سكان خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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إخوان��ي ورف��اق درب��ي يف (س��رايا الق��دس) امليام�ين :إني أعل��م أن الفراق صعب ي��ا أيها اجملاه��دون ،ولكن هذا
قدر اهلل يف األرض _أرض الرباط_ أسأل اهلل أن جيمعين بكم يف جنات النعيم ،وأوصيكم أن تساحموني إن كنت
قد أخطأت يف حقكم.
وكم��ا ال أنس��ى أخ��ي (وض��اح) أس��أل اهلل العل��ي القدي��ر أن جيمع�ني وإي��اه عل��ى ح��وض النيب حمم��د ﷺ ،وأن
نك��ون ذخ�رًا لإلس�لام العظي��م ،وإن ش��اء اهلل موعدن��ا يف جن��ات النعيم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
محدي إبراهيم البطش
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الشهيد
المجاهد

خالد رفيق ذياب الكفارنة

تاريخ الوالدة.1987/11/23 :
تاريخ الشهادة.2009/02/09 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اش��تباك مس��لح مع القوات اخلاصة الصهيونية أثناء قيامه مبهمة
رص��د بالقرب من الس��لك احل��دودي يف منطقة بيت حانون مشال
قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين يف فلس��طني والعراق ويف كل مكان ،والصالة والس�لام على س��يدنا
حمم��د ﷺ قائد اجملاهدين.
أن��ا اب��ن (س��رايا الق��دس) الش��هيد احل��ي (خال��د رفي��ق الكفارن��ة) ،أوص��ي أهل��ي األحب��اب بتقوى اهلل س��بحانه
وتع��اىل ،وعم��ل اخل�ير حت��ى يكونوا ب��إذن اهلل م��ع األنبي��اء والصاحلني.
وأوصي أمي :أن حتتسبين عند اهلل ً
شهيدا ،وأن تدعو لي باملغفرة.
وأوصي أبي :أن يساحمين إذا أخطأت معه مرة يف احلياة ،وأن يدعو لي باملغفرة.
وأوصي األصدقاء واجلريان :بأن يقوموا حبفظ القرآن ،واملشي على سنة النيب ﷺ.
وإىل اللقاء يف جنات اخللد مع األنبياء والصديقني وحسن أولئك ً
رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
خالد رفيق الكفارنة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :مقبل يوسف أبو عودة) من سكان مدينة بيت حانون مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

خالد عوض عوض شحادة

تاريخ الوالدة.1969/07/05 :
تاريخ الشهادة.1993/12/05 :
البلدة األصلية :قرية السوافري الشرقية  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على باص للعدو الصهيوني يف مدينة "حولون" الصهيونية
يف الداخل الفلسطيين.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف اخللق وس��يد املرس��لني س��يدنا حممد ﷺ ،وعلى آل بيته
الطاهرين وصحبه املنتخبني ومن سار على دربه إىل يوم الدين.
احلم��د هلل القائ��ل يف كتاب��ه العزي��ز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]14 :والقائ��ل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]39-38 :أم��ا بع��د:

أحب�تي يف اهلل :ه��ذا ه��و قدرن��ا ،قدرنا أن نقوم بواجبنا املقدس ،وهذا القدر الرباني الذي حنياه اليوم ال يعين
إال استمرار تواصلنا احلضاري الذي انقطع منذ عدة قرون ،واستمرار جهادنا حنو وجه اهلل عز وجل ،قدرنا أن
نكون من أهل ومن أبناء هذا الوطن املقدس والعزيز واملنكوب الذي متكن فيه العدو الصهيوني الكافر وأعوانه
يف املنطقة أن يغتصب منا كل ش��يء .أن يغتصب كل النعم اليت أنعم اهلل بها علينا ،فإذا ما تأملنا حولنا ماذا
جن��د؟! جن��د إنس��انيتنا مداس��ة وحريتن��ا مصادرة ..إرادتنا مس��لوبة ،وال منلك من أمرنا ش� ً
�يئا ،فب��اهلل عليكم ما
الذي جيربنا على هذه احلياة؟! ما الذي بقي لنا حتى حنرص عليه؟!
أدين�ا املذل�ة ،أدين�ا اخلن�وع واخلضوع ،أدينا االستسلام للعدو وعمالئه وهو يقتل أبناء ش�عبنا يف مكان وبال
هوادة وقطعان مس�توطنيه وهو يثريون اخلوف والفزع ،وهم يسيرون داخل مدننا وبيوتنا وحيملون كافة
أنواع أس�لحتهم وعتادهم وال أحد حيرك س�اك ًنا .إن الش�عوب املؤمنة والش�عوب احلرة ال تقبل أن تعيش مبثل
ه�ذا الواق�ع ،وكي�ف وه�ي تتل�و كت�اب ربه�ا وتق�رأ قول�ه تع�اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران ،]141-139 :وقول�ه ﷺ( :لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خير م�ن الدنيا وما
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فيه�ا)[ .صحي�ح مس�لم] ،وقول�ه تع�اىل :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران]197-196 :

إن املوت آتينا ال حمالة ،فلنخرت ألنفسنا موتة شريفة ترضي اهلل ورسوله واملؤمنني ،فإما حياة ترضي اإلله،
وإما ممات يكيد العدا .إن اهلدف الذي خلقنا اهلل عز وجل من أجله هو أن تتحقق فينا معنى العبادة بشموهلا،
ق��ال تع��اىل :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الذاري��ات ،]56 :والعب��ادة تش��مل الص�لاة،
وتشمل السعي لكسب الرزق ،وتشمل اجلهاد يف سبيل اهلل ،وتشمل كل عمل يتقرب به اإلنسان إىل اهلل .وللسري
عل��ى ه��ذا الطري��ق الب��د من مواجهة الش��دائد واحملن واالبتالءات حت��ى يتحقق فينا معن��ى العبودية واخلضوع
التام هلل عز وجل ،وعندما نستس��لم لش��رع اهلل وال نقبل مش� ً
�رعا غريه _ تعاىل _ نكون اقرتبنا من النصر.
أهل��ي األحب��اب :ك��م يع��ز عل� ّ�ي فراقك��م ،وكم حيز يف نفس��ي حالكم بع��د فراقي ،ولكن ي��ا أحبيت مجي ًعا،
لق��اء اهلل أح��ب إلي وخ�ير لي من ذلك.
أهل��ي األحب��اب :ال أري��د منك��م ذرف الدم��وع ،ولك��ن أري��د منكم أن تص�بروا وتقولوا كما ق��ال اهلل عز وجل:
ﱹﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة ،]156 :أريد منكم أن تساحموني
وتدعوا لي اهلل أن يتقبل مين عملي هذا ،وأسأل اهلل أن جيمعين بكم يف مستقر رمحته هناك يف الفردوس األعلى
من اجلنة.
أحبيت يف اهلل :إن النصر ٍآت ال حمالة؛ ألن اهلل عز وجل قطع على نفس��ه ً
عهدا فقال عز من قائل :ﱹﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ال��روم ،]47 :ف��إن مل يك��ن النص��ر يف زمنن��ا فعلين��ا أن نكون جس� ً�دا تعرب
عربه األجيال القادمة ،فيجب علينا أن نقوم بدورنا الرسالي حتى يكون النصر لألجيال القادمة بإذن اهلل تعاىل.
أحبيت يف اهلل :عليكم بكتاب اهلل وسنة رسوله ﷺ ،فمن متسك بهما فلن يضل ً
أبدا.
إخوتي يف اهلل :ادعوا إىل اهلل عز وجل أن يتقبل مين هذا العمل وأن يرزقين مرتبة الشهادة.
وأخريًا :ال تقولوا ً
وداعا ،ولكن قولوا إىل اللقاء هناك يف مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الله��م اجع��ل عمل��ي ه��ذا ً
خالص��ا لوجه��ك الكريم ،وبلغن��ا الدرجات العلى م��ن اجلنة ،الله��م امجعنا حببيبك
ً
ونبي��ك حمم��د ﷺ وصحب��ه ،وامجعن��ا مع الصديقني والش��هداء وحس��ن أولئك رفيقا .س��احموني مجيعا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
خالد عوض شحادة
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الشهيد
المجاهد

رامز عوض اهلل موسى الزعانني

تاريخ الوالدة.1984/08/06 :
تاريخ الشهادة.2007/04/04 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثناء قيامه بزرع عبوات ناس��فة بالقرب من
الس��لك احل��دودي يف منطق��ة بني حانون مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

إخوت��ي يف اهلل :أوصيك��م ونفس��ي بتق��وى اهلل وطاعت��ه وع��دم عصيان��ه وخمالف��ة أم��ره .أن��ا إن ش��اء اهلل تعاىل
الشهيد احلي (رامز عوض اهلل الزعانني) سأقوم بعملي اجلهادي يف سبيل اهلل عز وجل ومن ثم يف سبيل حترير
املقدس��ات ،وه��ا أن��ا الي��وم ألتح��ق برك��ب الش��هداء القادة العظ��ام الش��هيد القائد (عبد اهلل الس��بع) (أب��و مصعب)،
والش��هيد القائ��د (ف��ادي الزعان�ين) (أب��و جن��دل) ،والش��هيد القائ��د (ل��ؤي مح��د) ،والش��هيد القائ��د (أمحد زكي)
وكل الش��هداء.
وإنين يف وصييت هذه إذ أني أتذكر أمي وأقول هلا :ال تهين وال حتزني ،فإني اليوم بإذن اهلل شهيد يا (أمي)،
ذاهب إىل اجلنة فأرجوك يا (أمي) س��احميين ،فإنين اخرتت هذه الطريق ألنال الش��هادة يف س��بيل اهلل عز وجل،
فأرجوك أن تزغردي يا (أمي)؛ ألنين لن أموت فإنين حي عند اهلل تعاىل.
وصي�تي إىل أب��ي :أرج��و من��ك أن تس��احمين أن��ت وأخ��ي (رائ��د) و(حمم��د) و(أمح��د) و(حمم��ود) و(غدي��ر)
وأخيت العزيزة (هبة) وزوجة أخي (رائد) وأصدقائي .وأرجوكم مجي ًعا أن تس��احموني كما أني س��احمتكم،
وأرج��وك ي��ا أخ��ي (رائ��د) أن تهت��م باألس��رة بعناية فائق��ة ،وإنين أوصي إخوت��ي اجملاهدين باالس��تمرار يف العمل
اجلهادي؛ ألن ما أخذ بالقوة ال يسرتد إال بالقوة ،وأن يستمروا يف العمل اجلهادي من إطالق الصواريخ اليت وازنت
املعادل��ة بينن��ا وب�ين العدو .إىل اللقاء يف اجلنة إن ش��اء اهلل تعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رامز عوض اهلل الزعانني
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الشهيد
المجاهد

طارق حممد منر أبو عمشة

تاريخ الوالدة.1986/04/22 :
تاريخ الشهادة.2009/01/08 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اس��تهداف مباش��ر بصاروخ
م��ن طائرة اس��تطالع للع��دو الصهيوني يف حرب غزة  2008أثناء
تواجده على س��طح املنزل.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

هذه وصييت أنا أخوكم اجملاهد الشهيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :طارق حممد منر أبو عمشة) (أبو صالح)،
ها أنا التحق بعد عملي اجلهادي بركب الش��هداء ،ويف وصييت هذه أوصيكم بالتمس��ك بدين اهلل الواحد األحد،
دين احلق وطاعة اهلل وعبادته على أكمل وجه.
ويف أول وصييت :أتذكر (أمي) احلنونة وأطلب منها أن تساحمين من أعماق قلبها إن أخطأت معها يف يوم
من األيام ،وأال تبكي ً
حزنا على رحيلي؛ ألنين وبإذن اهلل حي عند اهلل أرزق.
وأتذكر أبي الغالي وأقول له :أرجو منك أن تساحمين وترضى عين ً
دائما وأن تدعو لي باملغفرة والرمحة،
وأن يتقبلين اهلل ً
شهيدا يف جنته.
كم��ا إن�ني أتذك��ر زوج�تي احلبيب��ة والغالي��ة عل��ى قل�بي :ال�تي س��كنت روح��ي بعد فلس��طني ،أرج��و منك
يوم��ا م��ن األي��ام ،واعلم��ي ً
أن تس��احميين إن أخط��أت يف حق��ك ً
جيدا أن قليب حي�ترق أملًا على فراق��ك ،ولكن هلفيت
واش��تياقي للق��اء اهلل ج��ل جالل��ه كانت أعظم من حيب لك وه��ي أجربتين على ذلك ،واجعلي إميانك باهلل تعاىل
قو ًي��ا حي��ث نلتق��ي ب��إذن اهلل يف جن��ة عرضها الس��موات واألرض ،وامللتقى ي��ا غالييت يف اجلنة.
أتذكر أيضا جدتي الغالية احلاجة (أم غالب) :اليت عملت على رعاييت ،وكانت لي احلضن الدافئ طيلة
السنني اليت عشتها خارج منزلي ،وأرجو أن تساحميين وترضي عين.
وأق��ول جلمي��ع إخوان��ي :أن ميض��وا عل��ى النه��ج ال��ذي مضي��ت عليه أن��ا ومجي��ع اجملاهدي��ن واملرابطني على
الثغور؛ ألن هذا الطريق نهايته بوابة اجلنان ،وأن يعبدوا اهلل ويتقوه ،وأن حيافظوا على الصالة وأن يكونوا ً
يدا
واح��دة وأال يعص��وا (أم��ي) و(أبي) ،وأرجو منكم أن تس��احموني إن أخط��أت معكم ً
يوما من األيام.
أعمام��ي وعمات��ي ومجي��ع أقارب��ي :أرج��و أن تس��احموني إن أخط��أت معك��م يف ي��وم م��ن األي��ام ،وادع��وا ل��ي
باملغف��رة والرمح��ة ،وأن يك��ون ق�بري روض��ة م��ن ري��اض اجلن��ة.
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إىل مجي��ع إخوان��ي اجملاهدي��ن عل��ى أرض فلس��طني :وأخص بالذكر رجال (س��رايا الق��دس) امليامني ،ابقوا
على هذا النهج الذي سار عليه املعلم الدكتور (فتحي الشقاقي) و(حممد الشيخ خليل) و(زياد الغنام) و(هاني
عاب��د) و(عب��د اهلل الس��بع) و(ماج��د احلرازي��ن) و(حمم��ود طوالب��ة) و(أب��و مرش��د) و(زي��اد ماليش��ة) و(حمم��ود
اخلواج��ا) و(حمم��د الرتامس��ي) والكث�ير م��ن أبط��ال (الس��رايا) ،أبط��ال فلس��طني ،أبطال الراي��ة الس��وداء اخلفاقة يف
الس��ماء ناطقة اهلل أكرب والنصر لإلس�لام واملس��لمني .وجيب يا إخواني أن تكون ً
دائما البنادق موجهة إىل صدر
أعدائن��ا وأع��داء اهلل ،حت��ى نس��تطيع أن نرس��م ش��ارة النصر على جبني فلس��طني ،ويف س��طور التاري��خ وبارك اهلل
فيكم ويف س��واعدكم.
أهلي األحبة :أوصيكم بالتالي:
ً
أول :أال يقام لي عزاء يف املنزل وأن يؤخذ واجب العزاء حني دفين يف املقربة.
ثان ًيا :أن يكون قربي على السنة ،وأن أدفن مع الشهيد (إكرامي أبو عمشة).
ً
ثالثا :أرجو منكم أن توزعوا احللوى داخل أسوار املقربة وقت العزاء.
راب ًعا :أرجو أن يوضع على جثماني راية (اجلهاد اإلسالمي).
وإنه جلهاد ..نصر أو استشهاد.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
طارق حممد أبو عمشة
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عبد الرؤوف عودة حرب أبو ناموس

تاريخ الوالدة.1985/06/09 :
تاريخ الشهادة.2005/01/15 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح عل��ى جتم��ع للمس��توطنني وق��وات االحت�لال
الصهيون��ي بالق��رب م��ن مف�ترق املطاح��ن جن��وب مدين��ة غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِّ
ً
مح��دا ي��وازي نعمته ورضاه عناً ،
احلم��د هلل رب العامل�ين ً
محدا يكفر به عنا اخلطايا والذنوب ،محدا يدخلنا
ب��ه اهلل اجلن��ة دون حس��اب أو عق��اب ،احلمد هلل كما يس��تحق موالنا العظيم ال��رؤوف الرحيم ،أهل الثناء واجملد
أح��ق م��ا ق��ال يف حق��ه العب��د وكلن��ا ي��ا رب ل��ك عبد ،والصالة والس�لام عل��ى إمام املرس��لني وقائد الغ� ِّ�ر َّ
احملجلني
س��يدي وحبييب (أبي القاس��م) صلوات ربي وس�لامه عليه ،هذا النيب الكريم األمي الذي علم املتعلمني ،قال اهلل
في��ه ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .القل��م ،]4 :وأش��هد أن ال إل��ه إال اهلل ،وح��ده ال ش��ريك ل��ه ،وأش��هد
أن ً
حممدا رس��ول اهلل ،وصفيه من خلقه وخليله ،وأش��هد أنك يا (أبا القاس��م) قد أديت األمانة ،وبلغت الرس��الة،
وترك��ت األم��ة عل��ى احملجة البيض��اء ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنه��ا إال هالك .أما بعد:
أن��ا أخوك��م يف اهلل احملتس��ب نفس��ه عن��د اهلل ش� ً
�هيدا يف س��بيله( :عبد ال��رؤوف عودة حرب أب��و ناموس) (أبا
ُدحية) ابن مسجد الشهيد عز الدين القسام وابن (سرايا القدس) الذراع العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي
يف فلس��طني) .أق��وم به��ذا العم��ل ابتغ��ا ًء ملرض��اة اهلل إن ش��اء اهلل ،وم��ن ث��م ً
انتقام��ا هلل مم��ن قال��وا أن اهلل فق�ير وه��م
أغني��اء ،وقال��وا إن اهلل ثال��ث ثالث��ة ،وأن العزي��ز اب��ن اهلل ،حاش��اه أن يك��ون له ول��د ،وممن طلبوا أن ي��روا اهلل جهرة،
وممن لفوا رأس خنزير يف أوراق القرآن الكريم وقالوا أن هذا رأس حممد وحاشاه ذلك ،بل هي رؤوسهم القذرة
والعفنة ،وممن كادوا لرسول اهلل كثريًا ،وممن قطعوا رأس حييى عليه السالم باملناشري ليقدموه مهرًا لبغي.
منتقما ،ثم ً
ً
انتقاما ملساجد اهلل اليت هدمت وكتبه اليت مزقت ولعباده الذين قتلوا ،ثم أقوم
لذلك كله أتقدم
بهذا العمل طم ًعا يف رضاء اهلل ويف اجلنة وحسيب بذلك مثن إذ اهلل تعاىل يقول :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]111 :

ثم أطلب من أمي احلنونة الغالية :أن تساحمين وتدعو اهلل لي باملغفرة وحسن القبول وأن تتصدق عين.
وأطل��ب م��ن إخوان��ي الك��رام( :وائ��ل) و(حمم��د) و(محادة) حس��ن الربار بأمس ،وحس��ن االلت��زام والدعاء لي،
وأطل��ب منه��م أن يقوموا باحلج عين ملن اس��تطاع وس��احموني.
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وأطل��ب م��ن أقارب��ي :الدع��اء ل��ي بالقبول واملغفرة ،وس��احموني وأطلب منكم حس��ن االلتزام ،وحس��ن طاعة
اهلل ربكم.
وأطلب من ش��باب مس��جد القس��ام :مجيعهم بشبابهم وأشباهلم وشيوخهم أن تساحموني ،وأن تدعوا اهلل لي
حبسن القبول ،وأن تلتزموا بطاعة اهلل كاملة ،وأن تلتزموا بصالة الفجر يف مجاعة.
وأطل��ب م��ن كل احلاضري��ن لوصي�تي :أن تس��احموني ويش��هدوا اهلل اآلن أنهم س��احموني ،وأن يدعوا اهلل لي،
كم��ا وأطل��ب م��ن إخوانن��ا يف مس��جد (الرب��اط) و(التق��وى) و(أنور عزي��ز) و(اإلمام عل��ي) و(اخللفاء الراش��دين)
و(التوب��ة) وش��باب منطق��ة (تل الزعرت) أن يس��احموني ويدعوا اهلل إل� ّ�ي بالقبول.
وأتوج��ه ألبن��اء احل��ركات اإلس�لامية عام��ة :وأق��ول هلم اتق��وا اهلل ،وال جتعلوا أحزابكم أح��ب إليكم من اهلل،
جسدا ً
وارفعوا البغضاء من قلوبكم ،وسووا صفوفكم وكونوا ً
واحدا ،بإذن اهلل تنتصروا ،وحافظوا على خيار
اجلهاد يف س��بيل اهلل وال يهمكم عش��ماوي فلس��طني هذا األب مازن.
وأخ�يرًا :أوج��ه س�لامي وحمب�تي يف اهلل إىل إخوت��ي يف اهلل ،ث��م إخوت��ي يف الس�لاح واملي��دان ،إخوانن��ا يف كتيب��ة
اجملاهدين من (كتائب األقصى) وأطلب منهم أن يس��احموني ،ويدعوا لي وهم يعلمون أني س��احمتهم وكم
حم��ب أن��ا هل��م .وأخرب اجلميع أني س��احمتهم مجي ًعا ،وبت مس� ً
�احما لكل م��ن قال ال إله إال اهلل.
الدين أمانة ،اجلهاد أمانة ،فلسطني أمانة ،قول احلق يف وجه كل ظامل أمانة ،دمنا أمانة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد الرؤوف عودة أبو ناموس

213

الشهيد
المجاهد

عبد اهلل حممد عبد اهلل الغصني

تاريخ الوالدة.1968/05/31 :
تاريخ الشهادة.2008/04/15 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي التوام  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.5 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال يف قصف مباش��ر من
طائرات االستطالع الصهيونية عندما كان يسري يف أحد الشوارع
بالقرب من دوار (أبو ش��رخ) مشال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين ومذل الطغاة املتجربين ،والصالة والسالم على النيب الصادق األمني،
سيدنا حممد بن عبد اهلل ،قائد سرايا اجملاهدين إىل يوم الدين .أما بعد:
أنا الش��هيد بإذن اهلل (عبد اهلل حممد الغصني) "أبو حممد" ابن (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة
اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهلل ،راج ًيا من اهلل أن يغفر لي ويرمحين ويدخلين
جنان الفردوس.
أهلي ،إخوتي ،أحبيت :ادعوا لي باملغفرة ،وساحموني إن كنت أخطأت يف حقكم ً
يوما من األيام ،وإىل اللقاء
يف اجلنة بإذن اهلل عز وجل.
زوج�تي وأبنائ��ي األحب��ة :ال حتزن��وا واص�بروا ،وادع��وا اهلل أن يرمح�ني ويتقبل�ني يف الش��هداء ،وأوصيك��م
باحملافظ��ة عل��ى الص�لاة وخاص��ة ص�لاة الفج��ر.
إىل إخوان��ي ورف��اق درب��ي يف (س��رايا الق��دس) :أوصيك��م بتق��وى اهلل وإخ�لاص العم��ل ل��ه ،وأن حتافظوا على
طه��ارة س�لاحكم ووح��دة أبناء الش��عب الفلس��طيين ،وأن يبقى س�لاحكم مش� ً
�رعا يف وجه االحت�لال الغاصب.
إىل كل م��ن عرف�ني :ادع��وا ل��ي باملغف��رة ،وس��احموني إن كن��ت أخط��أت معك��م أو قص��رت يف حقك��م،
وأوصيك��م ب��أن يصل��ى عل��ي يف مس��جد (س��يد قط��ب) وأن يدف��ن جثمان��ي يف مق�برة النص�يرات.
وأخريًا :أستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه ،وأسأل اهلل أن يتقبلين ً
شهيدا ،وأن جيعل عملي ً
خالصا لوجهه
الكريم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد اهلل حممد الغصني
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عمار عبد ربه حممد شهاب

تاريخ الوالدة.1979/10/21 :
تاريخ الشهادة.2006/06/11 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اس��تهداف مباش��ر بصاروخ
من طائرة استطالع للعدو الصهيوني أثناء تواجده داخل املنزل.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على س��يدنا حممد بن عبد اهلل ،عليه أفضل الصالة وأمت التس��ليم.

أما بعد:
ه��ذه وصي�تي أن��ا العاب��د هلل رب العامل�ين ،اجلن��دي يف س��بيل اهلل (عم��ار عب��د رب��ه ش��هاب) املكن��ى حرك ًيا "أبا
ياس��ر" .أرج��و م��ن وال��دي وإخوت��ي وأحبابي تطبيقه��ا واألخذ بها.
ً
يف البداية أمحد اهلل على كرمه لي بأن جعلين ً
جماهدا يف سبيله ،فاجلهاد يف سبيل اهلل فريضة على
مسلما
كل مسلم كالصالة والصوم وباقي الفرائض ،فال يعقل أن نأخذ الفرائض السهلة واليت ال يوجد فيها مشقة
وال تعب ونرتك أمور أخرى ،حبجج وذرائع فارغة يزينها الشيطان الرجيم ،والتمسك بهذه الدنيا الفانية ،واليت
ل�و كان�ت تع�دل جن�اح بعوض�ة عن�د اهلل م�ا س�قى منها كافرًا ش�ربة م�اء ،فاجلهاد يف س�بيل اهلل كم�ا ورد يف
كتاب اهلل واألحاديث الش�ريفة أفضل األعمال بعد اإلميان باهلل ،وإن اجلهاد س�ياحة هذه األمة ،وس�ياحة هذه
الدنيا ،وأن اجلهاد ذروة سنام اإلسالم ،وأن اجملاهد خري الناس وأكرمهم عند اهلل .إن اجملاهد أفضل ممن يقوم
اللي�ل ،ويص�وم النه�ار ،وإن اجملاه�د يف س�بيل اهلل يرف�ع مائ�ة درج�ة ،وأن اجملاه�د يف ضم�ان اهلل وكفالته ،وأمور
ً
خصال مل تع�ط لغريهم ،وهل
كثيرة خ�ص اهلل به�ا اجملاهدي�ن ،وجعلهم ش�ف ًعا لس�بعني م�ن أهلهم ،وأعطاه�م
يعقل أن أترك هذا التكريم اإلهلي وعلو املنزلة يف اآلخرة مقابل دنيا فانية كلها متاعب وحتى نعيمها ناقص؟!
أهلي ،إخوتي ،أحبابي :امضوا على هذا الطريق ،فال طريق س��واها ،طريق اجلنة وطريق الش��هادة ،امضوا
لتطبيق حكم اهلل وشريعته.
أهل��ي ،إخوت��ي ،أحباب��ي :عندم��ا يرزق�ن�ي رب��ي الش��هادة ،ويكرم�ن�ي بها يف س��بيله ،ف�ل�ا تبكوا وال حتزن��وا ،فأنا
ف ��زت ورب الكعب ��ة وه ��و القائ ��ل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ
صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]169 :فأنا فزت ورب الكعبة ،أنا اآلن ش��هيد يف س��بيل اهلل ،فافرحوا وابتهجوا ،ألني فزت
وجنح��ت احلمد هلل نل��ت ما متنيت.
215

وال��دي ،والدت��ي ،إخوت��ي ،أخوات��ي ،أحبابي ،أصدقائ��ي ،كل من عرفين :اصربوا ،وصابروا ،ومتس��كوا حببل
اهلل مجي ًعا ،وبإذن اهلل سأشفع لكم عند الرمحن الرحيم ،وسيكون اللقاء يف اجلنة يف الفردوس األعلى ،وحافظوا
عل��ى الصالة ،وقراءة القرآن وصيام النوافل ،واإلخالص بالنية.
إخوت��ي أبن��اء اإلس�لام العظي��م :ال تركن��وا إىل الدنيا وال تلتهوا بش��هواتها ،وال تأمنوا أذن��اب اليهود ،واحذروا
اخلدع��ة ال�تي يري��دون به��ا التفري��ط بعقيدتن��ا ،ومقدس��اتنا باس��م الس�لام واهلدن��ة ،وكون��وا ً
إخوان��ا ،واح��ذروا
اخلالف��ات ،فيد اهلل م��ع اجلماعة.
والدت��ي احلبيب��ة ،وال��دي الغال��ي ،إخوتي ،أخوات��ي :يا أعز الناس إىل قليب ،إن احلي��اة فانية ،وإن احلياة جبوار
رب الع��زة هل��ي أفض��ل حي��اة وخ�ير من أي حياة ،واهلل إنها لبئس حياة يتحكم فيها الطغاة واملس��تكربون ،واهلل إنها
�هيدا أو ش� ً
الش��هادة ال تنته��ي يف ليل��ة ،وال يص��ل احلبيب إىل احلبيب إال ش� ً
�ريدا ،فال تهن��وا وال حتزنوا لفراقي ،فإذا
كان ه��ذا الطري��ق ً
فراق��ا إىل ج��وار مل��ك املل��وك فإن��ه خري ف��راق ،واهلل إني أكت��ب وصييت هذه والع�ين تدمع ملا
عليه حال األمة اإلسالمية وواقع األمة العربية احلزين ،فذاك يغتاب ،وذلك عاق لوالديه ،وهذا يتاجر باألرض
واآلخر يتاجر بالعرض ،وآخر يتاجر بدماء الش��هداء واملس��لمني وال يهمهم دين وال وطن.
وأخ�يرًا ولي��س بآخ��ر :أق��ول ل��كل م��ن عرف�ني أن يس��احمين ،و يدعو اهلل لي ب��أن يرزقين اجلنة ،وإني مس��امح
ل��كل م��ن أخط��أ يف حق��ي ً
يوم��ا ،واحلمد هلل رب العاملني .اللهم خذ من دمي حتى ترضى ،اللهم خذ من دمي حتى
ترض��ى ،الله��م خ��ذ م��ن دم��ي حتى ترض��ى .اللهم ارزقين الش��هادة ،واجعلين ش��في ًعا لس��بعني من أهل��ي ،واجعلين
ش��في ًعا لك��ن م��ن عرف�ني ،اللهم اجعل جس��دي يف حواصل طري خضر.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عمار عبد ربه شهاب
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الشهيد
المجاهد

فادي زعل صبحي أبو قمر

تاريخ الوالدة.1983/11/10 :
تاريخ الشهادة.2005/01/05 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :حي تل الزعرت  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى جتم��ع للع��دو الصهيون��ي
بالق��رب م��ن مع�بر "إيريز" مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل حممد ﷺ .أما بعد:
يقول اهلل تعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلج]39 :
ويق��ول ً
أيض��ا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

أنا أخوكم يف اهلل الشهيد احلي احملب لكم يف اهلل( :فادي زعل صبحي أبو قمر) (أبا إبراهيم) ابن مسجد الشهيد
(عز الدين القسام) وابن (سرايا القدس) الذراع العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) .أنوي القيام
ً
بعملي هذا ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل
وانطالقا من قوله :ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ صدق اهلل العظيم[ .طه،]84 :
ً
وانتقاما ألرواح
ولي��س هر ًب��ا م��ن الدني��ا كم��ا يدعي الس��اقطون واجله�ل�اء ،ولكن إلعالء كلم��ة اهلل عز وج��ل،
الش��هداء :القائد املهندس (حممود الش��يخ خليل) ،القائد اجملاهد (إمساعيل الس��واركة) .وإهدا ًء ألرواح الش��هداء:
(حمم��د العج��وري)( ،مؤمن امللفوح)( ،أس��امة عبد ربه)( ،أس��عد جودة)( ،حممد مط��ر)( ،حممد أبو نصر).
ومن هذا املنطلق أوصي بالتالي :إىل أهلي األحباب وخاصة ّ
والدي (أمي) و(أبي) رضوان اهلل عليهم:
يوما ما ،واحتس��بيين عند اهلل ش� ً
إىل أمي احلبيبة :س��احميين إن أخطأت يف حقك ً
�هيدا إن ش��اء اهلل ،وال تبكي
قدر املس��تطاع ،وأن تدعي لي يف كل صالة وس��جود( .أمي) الغالية إىل اللقاء.
إىل أبي الغالي :س��احمين يا (أبي) احلنون إن أخطأت يف حقك ً
يوما ،أعلم أن الفراق صعب لكن لقاء اهلل ُيؤثر
على ذلك ،وأوصيك بأن تكون قدوة إلخواني يف الصالة يف املسجد ويف السطر األول؛ ألننا إىل اهلل راجعون وحتى
نكسب رضاه وجناته إن شاء اهلل تعاىل.
إىل إخوتي األعزاء ،وأخواتي احلبيبات إىل قليب :ساحموني فإني واهلل أحبكم مجي ًعا ،وأطلب منكم االلتزام
بأوام��ر اهلل ع��ز وج��ل واالنته��اء عن نواهيه ،وأن تدعوا لي يف كل س��جود وقي��ام ،وأن تفتخروا بعملي هذا؛ ألني
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أجمد خالد النجار) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف حمافظة مشال غزة.
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أعمل على تطبيق أوامر اهلل عز وجل ،وإني سأشفع لكم مجي ًعا يا أصحاب البيت الطاهر بإذن اهلل.

إىل أصدقائ��ي وأحبائ��ي يف حارت��ي العزي��زة :كون��وا م��ن أصح��اب اجلن��ان وس�يروا عل��ى درب املصطف��ى ﷺ،
والتزم��وا بأوام��ر اهلل ع��ز وجل بالصالة يف أوقاتها وخاصة صالة الفجر ،وقراءة القرآن الكريم ،ومتابعة جلس��ات
العل��م .وأخ�يرًا أق��ول لك��م حافظ��وا على أخوتكم وحمبتك��م والتزامكم ،فإىل اللقاء يف اجلنة إن ش��اء اهلل.
وصي�تي إىل أبن��اء املس��اجد وخاص��ة أبن��اء مس��جدي العزيز مس��جد الش��هيد (عز الدين القس��ام) :هذا املس��جد
الذي له الفضل بعد اهلل عز وجل بأن أنال هذه املنزلة الكرمية إن شاء اهلل ،أرجو منكم أن تستمروا يف التزامكم
يف صالتكم وجهادكم حتى ترضوا اهلل عز وجل ،وااللتزام بصيام االثنني واخلميس وقيام الليل وصالة الفجر
يف مجاع��ة ،وأن حتافظ��وا عل��ى أخوتك��م وحمبتك��م يف اهلل حتى تنالوا رضوان اهلل تع��اىل ،وأال تلتفتوا إىل األصوات
ال�تي تن��ادي إىل العصبية واحلزبي��ة املقيتة حتى تظلوا إخوة متحابني يدعو لكم اجلميع.
وأخ�يرًا :أق��ول لك��م سأش��فع ل��كل واح��د يدعو لي ب��أن يكون قربي روضة م��ن رياض اجلن��ة ،وأن يتقبلين اهلل
ش� ً
�هيدا يف الف��ردوس األعل��ى بإذن اهلل تعاىل.
وصي�تي إىل أبن��اء مس��جد (الش��ورى) األحباب :س��احموني فإني س��احمتكم مجي ًعا ،وكون��وا إخوة متحابني
نازعني من بينكم العصبية واحلزبية والكراهية اليت تغضب اهلل عز وجل ورسوله واملؤمنني ،أعرف أن الفراق
صع��ب ولك��ن لق��اء اهلل أعز مما طلعت عليه الش��مس ،وأخريًا أقول لكم ً
وداعا يا أحباب.
إىل أبناء األمة اإلسالمية وخاصة الشعب الفلسطيين اجملاهد :كونوا ربانيني ،وال تلتفتوا إىل األصوات اليت
تنبح بالسالم املفخخ ،فاصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهلل كي حتققوا النصر املبني إن شاء اهلل تعاىل.
وأخ�يرًا :أبع��ث بالتحي��ة إىل اجملاهدي��ن املخلص�ين األبط��ال أبن��اء (الس��رايا) و(القس��ام) و(األقص��ى) ومجي��ع
اجملاهدي��ن األبط��ال ،وأق��ول لك��م لقاؤن��ا عل��ى ح��وض الرس��ول ﷺ إن ش��اء اهلل.
ً
وداع��ا :ي��ا (أبي) و(أم��ي) و(إخواني) و(أعمامي) و(عماتي) و(أخوالي) و(خاالتي) ويا أبناء املس��اجد مجي ًعا،
وإىل اللقاء يف جنات الفردوس األعلى إن ش��اء اهلل تعاىل ،وس��احموني مجي ًعا.
مالحظـة:
علي صالة اجلنازة.
 .1عدم الصالة ّ
ً
 .2أن يكون قربي
مطابقا لسنة الرسول ﷺ.
 .3أبرأ براءة تامة من النصب التذكاري.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فادي زعل أبو قمر
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الشهيد
المجاهد

فادي فريد أمحد الزعانني

تاريخ الوالدة.1984/05/02 :
تاريخ الشهادة.2004/10/03 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
قصف صهيوني مباش��ر من طائرات االس��تطالع الصهيونية أثناء
قيامه بإطالق الصواريخ على املس��توطنات احمليطة بقطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

أنا الشهيد احلي بإذن اهلل (فادي فريد الزعانني) ،إني واهلل ما علمت اجلهاد إال لرفع راية اإلسالم والسري على
درب اجملاهدين واالستشهاديني ،أوصيكم يا إخوتي بالصرب والصالة يف ميعادها ،وأن تتقوا اهلل وأن حتافظوا على
الصالة يف املساجد؛ ألن املساجد هي بيوت اهلل اليت خيرج منها اجملاهدون واالستشهاديون واملناضلون.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فادي فريد الزعانني

(*) هو الشهيد اجملاهد( :لؤي مجال محد) من ألوية الناصر صالح الدين ويسكن يف بلدة بيت حانون مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

كمال عبد الناصر حممد رجب

تاريخ الوالدة.1984/05/28 :
تاريخ الشهادة.2002/03/15 :
البلدة األصلية :بلدة بيت الهيا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على مستوطنة "دوغيت" الصهيونية مشال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم ،وأنار قلوبنا بالقرآن ،وجعلنا من خري أتباع األنام ،والصالة والسالم على إمام
املتقني ،وقائد اجملاهدين ،املبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل
اهلل ،فنصرهم اهلل ونصر بهم الدين ،وعلى من اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم إىل يوم الدين.
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

وق��ال تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]41 :

وص�دق رس�ول اهلل ﷺ حين ق�ال( :لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مس�لم]،
والقائ�ل( :إن يف اجلن�ة مائ�ة درج�ة أعده�ا اهلل للمجاهدي�ن يف س�بيل اهلل ،م�ا بين الدرجتين كم�ا بين الس�ماء
واألرض)[ .صحي�ح البخ�اري]
حتية طيبة وبعد:
أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احل��ي( :كم��ال عب��د الناص��ر رجب) " 18ع��ام" ابن اجلهاز العس��كري لـ (حركة
اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) والذي التحقت به من��ذ .2001/5/15
إخواني األكارم :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ي��ا أب��ي وي��ا أم��ي ،ي��ا أعز الناس إىل قليب ،يا إخواني وي��ا أصحابي :إن احلياة جبوار رب العزة هلي أفضل حياة،
وخري حياة ،واهلل لبئس حياة يتحكم بها الطغاة واملس��تكربون ،واهلل إنها لش��هادة ال تنتهي يف س��اعة ،وال تنتهي يف
�هيدا أو ش� ً
ليلة ،وال يصل احلبيب إىل احلبيب إال ش� ً
�ريدا.
لق��د اخ�ترت ه��ذا الطري��ق اإلميان��ي العمي��ق ،به��ذا الطري��ق ،طري��ق اجلن��ة إن ش��اء اهلل  ،طري��ق مرض��اة ربي
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وأس��اله س��بحانه وتعاىل أن يتقبلين ش� ً
�هيدا  ،وال تهنوا وال حتزنوا على فراقي  ،فإذا كان الفراق إىل جوار ملك
امللوك فإن��ه خري فراق .
إىل أبي ،وأمي ،وإخواني ،وأخواتي ،وأقربائي ،وعائليت :أن تصلحوا ذات البني.
وإىل أبن��اء ش��عيب املراب��ط وأبن��اء اإلس�لام :أوصيك��م باتباع منه��ج القرآن الكريم ،وس��نة رس��وله عليه الصالة
والس�لام؛ ألنه ال خري وال جناة من نار اهلل وعذاب اهلل إال بالس�ير وراء هذا املنهج الرباني ،الذي يريح البال واحلال.
أوصيك��م بع��دم ت��رك ص�لاة الفج��ر والصل��وات كلها؛ ألن ت��رك هذا الفرض هل��و مصيبة من أك�بر املصائب ،إن
تركه��ا خيلف��ه ن��ار جهن��م ،ن��ار ش��ديدة احل��ر ،واهلل إننا ال نقوى على ح��ر نار جهنم ،فال حترموا أنفس��كم رضى
اهلل وجنته.
أعلم أن الفراق صعب ،ولكن اجلنة تطلبنا أن هبوا ،واألقصى يشكو ظلم الظاملني وينادينا ً
أيضا.
إخوان��ي األفاض��ل :وأن��ا أكت��ب ه��ذه الكلمات قبل لقائ��ي اهلل عز وجل ،أقول لكم :أن اثبت��وا على هذا الدين
العظيم ،وأدوا فرائضه على أكمل وجه ،واحبثوا عن معرفة اهلل ،واعبدوا اهلل كأنكم ترونه وابتعدوا عن أي
شيء يغضب اهلل ،وال تغرنكم احلياة الدنيا وزينتها كما أغوتنا ،فالدنيا دار ممر وليست دار مقر ،ابتعدوا عن
الغيبة والنميمة والفنت واحلقد.
ً
صفوفا متماسكة كالبنيان املرصوص يشد
إىل شعبنا املرابط :عليكم بالثبات والصرب والصمود ،وكونوا
بعضه ً
بعضا كونوا ،قوامني على احلق الناطقني به.
وأق��ول مل��ن ت��وىل ع��ن الس��عي إىل الش��هادة :إن مل نض� ِ�ح أنا وأن��ت فمن يضح��ي؟ علينا أن نس��تعد للتضحيات،
واهلل خيتار من يشاء .وأتقدم بهذا العمل اجلهادي ابتغاء ملرضاة اهلل جل يف عاله ثم الواجب املقدس الذي يسكن
قلوبنا اجتاه فلسطني وهي تنتهك مقدساتها ،ويقتل أبناؤها ً
شهيدا تلو الشهيد على يد أبناء القردة واخلنازير
ومن خلفهم الش��يطان األكرب أمريكا.
ً
وأيض��ا أتق��دم ً
انتقام��ا ألرواح ش��هداء جم��زرة جبالي��ا الث��ورة والصم��ود ،وباق��ي خميم��ات فلس��طني الصم��ود.
وإن�ني يف ه��ذا العم��ل اجله��ادي أؤك��د إىل كل املخلص�ين األطه��ار م��ن أبناء هذه األم��ة اإلس�لامية أن الدم قانون
املرحلة ،وأن األمم اليت ترهب رؤية الدماء أمم ال تنهض ،وأن دمنا املس��فوح يف فلس��طني ليل نهار س��يبقى لعنة
تط��ارد كل احلي��ارى واملتخاذل�ين م��ن طواب�ير أنظمة ال��ردة والعار اليت رضيت على نفس��ها ال��ذل واهلوان.
وإىل قادة الش��رذمة الصهيونية العفنة :وعلى رأس��هم العفن ش��ارون اللعني ،نقول بأن قوافل اجملاهدين من
أبناء فلس��طني تنتظر اللقاء املنتظر ش� ً
�وقا وحني ًنا ،كي يعلم هذا الكيان العربي املس��خ أن لغة العنف هي اللغة
الفصح��ى ال�تي نتكل��م به��ا مع هذا االحتالل اجلاثم على صدورنا ،ونقول هلذا الس��فاح اللعني ش��ارون الذي عش��ق
رؤي��ة ال��دم الفلس��طيين واألش�لاء املتناث��رة يف أرج��اء ه��ذا الوطن املس��تباح نق��ول :واهلل لنأتينك جبن��ود ال قبل لك
ً
به��ا وال خلنازي��رك ،وأن جنع��ل يف كل ش��ارع م��ن مس��توطناتكم ً
وعوي�لا ً
دفاعا عن
مأمت��ا ،ويف كل بي��ت عزا ًء
املظلومني واملقهورين من أطفال وش��باب ونس��اء وش��يوخ هذا الوطن الفقري.
ويف كلمة أخرية :أوجهها لألحبة أبناء املساجد ،وأخص بالذكر مسجد الشيخ (سليم أبو مسلم) ،ومسجد
الش��هيد (عز الدين القس��ام) ،ومس��جد (أولي العزم) ،ومسجد االستشهاديني مسجد (اخللفاء الراشدين) ،ومسجد
(التق��وى) ،ومس��جد (التوب��ة) أوصيك��م أن حتافظ��وا عل��ى إخ ّوتك��م ،وحمبتك��م وأن تكون��وا املثل األمس��ى للناس
كافة ،باألخالق الس��امية والتزامكم بصالة الفجر وقيام الليل وزيارة الش��هداء.
وأبشر أمي وأبي وأحبيت :وقبل كل شيء شكرًا هلل على أن أكرمين بأن شاركت مع األخ الشهيد (حممود
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املقيد) يف تنفيذ عملية االقتحام عند حاجز "إيريز" املنطقة الصناعية ،واليت قتل فيها خنزيران وأصيب اثنان
إصابات خطرة حس��ب إدعاءات العدوً ،
وأيضا ش��اركت يف تنفيذ عملية اقتحام املوقع العس��كري يف مس��توطنة
"كف��ار داروم" م��ع الس��رية اخلاص��ة م��ع أخي الش��هيد القائد (منري أبو موس��ى) باش��تباك مس��لح ،وأصيب يف تلك
العملي��ة أكث��ر م��ن س��تة خنازي��ر صهاين��ة من جي��ش العدو وقت��ل ثالثة آخرون حس��ب إدعاءات الع��دو ،ومرة
أخرى ش��كرًا هلل عز وجل على هذا الفضل.
ً
وختام��ا إىل والدت��ي احلبيب��ة ،وإىل أب��ي الغالي ،وإخوت��ي وأخواتي مجي ًعا :واهلل إن فراقك��م صعب ،ولكن لقاء
إلي ،فساحموني إن أخطأت مع أحد منكم ،فإني ساحمتكم مجي ًعا واذكروني يف دعائكم عسى اهلل أن
اهلل أحب ّ
جيمعن��ا وإياكم مع حبيبنا حممد ﷺ.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
كمال عبد الناصر رجب
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الشهيد
المجاهد

حممد مجيل حسني مطر

تاريخ الوالدة.1986/05/09 :
تاريخ الشهادة.2004/11/09 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه ملهم��ة رص��د واس��تطالع بالق��رب م��ن مس��توطنة "كفار
عزة" ش��رق خمي��م جباليا.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة،]14 :

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

م��ن ب�ين أش�لاء الش��هداء املتناثرة ،ومن بني البيوت املدم��رة وصرخات اليتامى ،نكتب لك��م وصيتنا والدمع
يغلبنا والدم يف قلوبنا ،حنن الش��هيدان احليان فيكم إن ش��اء اهلل أبناء (س��رايا القدس) الذراع العس��كري املس��لح لـ
(حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) ،أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :حممد مجيل حس�ين مطر) (أبو
احلس��ن) من مس��جد الش��هيد عز الدين القس��ام ،وهذا أخي الشهيد احلي (حممد موسى رمضان البنا) من مسجد
الرمح��ن اب��ن (س��رايا الق��دس) ،أبن��اء اإلس�لام العظي��م س��ائران على نهج وس��نة املصطف��ى ﷺ ،وعلى نه��ج األئمة
األع�لام (الش��افعي) و(أب��و حنيف��ة) و(أمح��د ب��ن حنب��ل) و(اإلمام مال��ك) نقوم بعمليتن��ا هذه ابتغ��ا ًء ملرضاة اهلل
ع��ز وج��ل وطم ًع��ا يف جن��ان الف��ردوس األعلى ،نقوم بعمليتنا ً
انتقاما ألرواح الش��هداء الذين يس��قطون كل يوم
على ثرى هذا الوطن احلبيب ،وعلى رأسهم الشهيد القائد (بشري الدبش) ويف ذكرى استشهاد املعلم الدكتور
ً
وانتقاما ألرواح الشهداء اليت نزفت يف مشال قطاع غزة ،ونقوم بعمليتنا هذه
القائد (فتحي الشقاقي) رمحه اهلل،
لي��س هر ًب��ا م��ن الدنيا كم��ا يدعي اجلاهلون وإمنا طم ًعا يف الفردوس األعل��ى بإذن اهلل تعاىل وإرادته.
وصيتنا لكم أيها الش��عب الفلس��طيين املرابط :أيها الش��عب أنتم ش��عب ال يستس��لم يصل هلذا احملتل يف كل
م��كان ،وال خي��اف يف اهلل لوم��ة الئ��م ،هب��وا يف جهادك��م ،ومتس��كوا بأرض اإلس��راء واملعراج ،ورب��وا أوالدكم على
موائ��د القرآن الكريم.
ً
وحمتس��با ،واحتس��بنا عند اهلل
وصيتنا آلبائنا وأمهاتنا األعزاء :أبانا ال حتزن على فراقنا ،وكن أ ًبا صابرًا
ش� ً
�هيدا .أبانا العزيز س��احمنا إن أغضبناك ً
يوما من األيام ،فإننا قد س��احمناكم.
أمن��ا احلنون��ة :ي��ا م��ن حنبه��ا ح ًب��ا ً
مج��ا ،ولك��ن يا (أم��اه) لق��اء اهلل أمجل لق��اء ،فهل تبخل��ي علين��ا أن نلقى اهلل
ً
ش��هداء ،ويف س��بيله وم��ن أج��ل إع�لاء راي��ة ال إل��ه إال اهلل ،وأن حمم��دا رس��ول اهلل.
أمنا احلبيبة :ساحمينا ،ساحمينا وأدعو لنا بالرمحة واملغفرة إن شاء اهلل.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أسعد فتحي جودة) من سكان خميم جباليا مبحافظة مشال غزة.
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إخوانن��ا ،وأخواتن��ا ،وخاالتن��ا ،وعماتن��ا األع��زاء وكل أقاربن��ا :س��احمونا إن أخطأن��ا يف حقك��م ،وادع��وا لن��ا
بالرمح��ة وأنن��ا ق��د أصبن��ا الفردوس األعلى بإذن اهلل تعاىل وإرادته .وصيتنا لك��م أن تربوا أوالدكم على موائد
القرآن الكريم وحفظه والعمل به ،وأن حتافظوا على الصلوات يف املسجد ،وصيام النوافل؛ ألن ذلك يقربكم إىل
اهلل ،وكون��وا متماس��كني وتعاونوا على فعل اخلري.
أصحابن��ا وأحبابن��ا يف مس��جد الش��هيد (ع��ز الدي��ن القس��ام) ومس��جد (الرمح��ن) وخارج��ه :ي��ا م��ن عش��قنا
رؤيتكم ،يا أشاوس ،يا أحبابنا ،يا إخواننا ً
شيوخا وشبا ًبا ،ساحمونا إن أخطأنا يف حقكم ،ساحمونا إن أخطأنا يف
ح��ق أي ش��خص منكم ،إنا قد س��احمناكم.
إخوانن��ا يف اهلل :متس��كوا به��ذا الدي��ن العظي��م ،وال تبخل��وا عل��ى اهلل بأنفس��كم وأموالك��م ،وكون��وا يف املقدمة،
وال ختش��وا إال اهلل.
ً
وخصوصا صالة الفجر ،وحافظوا
إخواننا يف اهلل :أحيوا روح احملبة بينكم ،وحافظوا على الصلوات اخلمس
على املسجد وأقدموا على دروس العلم ،وأقدموا على حفظ القرآن الكريم والعمل به ،وادعوا لنا يا إخواننا بأننا
قد أصبنا الفردوس األعلى ،وأننا قد التحقنا بركب الشهداء مجيعهم.
إىل ش��ارون وزمرت��ه وجن��وده األذالء :س��نقتلعكم م��ن أرضن��ا احلبيبة ،س��نالحقكم يف كل مكان ،س��نجعل
من مجامجكم ً
جس��را لنحرر به القدس الش��ريف.
أيه��ا الصهاين��ة :ارحل��وا ع��ن أرضن��ا لي��س لك��م هن��ا ش��يء ،الس��ماء مساؤن��ا ،واألرض أرضن��ا ،ارحل��وا قب��ل أن
حيطمك��م الش��عب الفلس��طيين.
وإنه جلهاد جهاد ..نصر أو استشهاد ،عملياتنا متواصلة وجهادنا مستمر.
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشعراء]227 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد مجيل مطر
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الشهيد
المجاهد

حممد حامت صربي الكفارنة

تاريخ الوالدة.1988/12/28 :
تاريخ الشهادة.2010/07/21 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اس��تهداف مباش��ر بقذائف
الدباب��ات الصهيوني��ة أثن��اء قيامه مبهمة رص��د لتحركات العدو
الصهيون��ي عل��ى حدود قطاع غزة الش��مالية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱸ صدق اهلل العظيم[ .القصص]5:

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى خ�ير املرس��لني ،س��يدنا حمم��د ﷺ ،وعل��ى آل��ه وصحب��ه أفضل
الص�لاة وأمت التس��ليم .أم��ا بعد:
الس�لام عل��ى م��ن رفع��وا راي��ات كلم��ة التوحي��د ال ال��ه إال اهلل ،وعلى رس��ول اهلل وآل��ه الطيب�ين الطاهرين ،أنا
أخوكم يف اهلل الش��هيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :حممد حامت الكفارنة) (أبو حامت) أقدم نفس��ي وكل ما أملك هلل
عز وجل ،ويف سبيل حترير أرض فلسطني من دنس اليهود ،ويف طريق إعالء كلمة احلق فوق ربوع األقصى
املبارك.
لك اصربي وصابري ،واحتس��بيين ش� ً
�هيدا عند اهلل ،وال تقلقي فس��يكون لقاؤنا إن ش��اء
إىل أمي الغالية :أقول ِ
اهلل يف جنات اخللد ،عند حوض الرسول ﷺ.
إىل أبي احلنون :أقول لك ساحمين إذا أخطأت ً
يوما حبقك ،وأقول لك يا (أبي) الغالي إن اللقاء عند اهلل تعاىل،
فادعوا لي بالقبول واملغفرة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حامت الكفارنة
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الشهيد
المجاهد

حممد سعيد حممود الرتامسي

تاريخ الوالدة.1973/11/26 :
تاريخ الشهادة.2007/12/18 :
البلدة األصلية :قرية هربيا  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر من الطائ��رات الصهيونية
أثن��اء خروج��ه م��ن املس��جد بع��د أداء ص�لاة الفج��ر ،لريتقي ش� ً
�هيدا
بع��د مش��وار طوي��ل م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ناصر املؤمنني ،ومذل الكافرين ،احلمد هلل قاصم اجلبارين ،وال عدوان إال على الظاملني ،والصالة
والس�لام عل��ى قائ��د اجملاهدي��ن الغ��ر امليام�ين ،س��يدنا حمم��د ب��ن عب��د اهلل الص��ادق األم�ين ،وعل��ى آل��ه وأصحاب��ه
أمجع�ين .وبعد:
يقول اهلل تعاىل يف كتابه العظيم ،بعد أعوذ باهلل من الش��يطان الرجيم ،بس��م اهلل الرمحن الرحيم ﱹ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]169 :

فالش��هادة حي��اة مس��تمرة ال تنقط��ع جب��وار رب األك��وان ،العظي��م املن��ان ،فالش��هيد ي��ا إخواني خي��ط بدمه
أعظم اخلطب ،خيط بدمه أعظم الدروس ،إن قطرات الدم اليت تس��يل من الش��هيد تقول للناس يف كل مكان
وزم��ان :إمن��ا حياتك��م ودنياك��م ه��ذه جيف��ة ،دنياك��م ه��ذه أيه��ا الناس ال تس��تحق اجل��ري وراءه��ا والتنافس
عليها .
واعلم��وا ي��ا أبن��اء ش��عيب وي��ا إخوان��ي :أن ه��ذه الطائفة م��ن اجملاهدين هم أمل ه��ذه األمة ،فرتاه��م يرددون
مبلء حناجره��م قائلني:
فالنور كيف ظهوره إن مل يكن حنن اجلنـــود
والقدس كيف نعيدها إن مل يكن دمنا الوقود
إن اجلهـــــــاد سبيلنــــا وبغريه ال لن تعــــــــــود
نع��م إخوان��ي الك��رام ،ف��إن مل أح�ترق أن��ا ،ومل حترتق أنت ،فمن ذا الذي س��يضيء لألقصى الس��راج؟! ،فس��راج
األقصى الذي يسرج بالزيت قد ينطفئ ،أما الذي يسرج بالدم فلن ينطفئ ،نعم لن ينطفئ ،ومن هنا أوصيكم
إخوان��ي األحب��اب بالتج��ارة م��ع اهلل ،فه��ي التج��ارة الراحبة لنا ،فقدم نفس��ك ومالك يف س��بيل اهلل ،ولك اجلنة ،فيا
هلا من س��لعة غالية.
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :أسامة علي ياسني) ،و(مسري عوض بكر) ،و(حسام حممود أبو حبل) ومجيعهم من حمافظة مشال غزة.
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أم��ي احلبيب��ة الغالي��ة :ي��ا حبيبيت ومهجيت ،كفكفي دموعك يا (أماه) ،وال حتزني فواهلل لقد نلت أقصى ما
كنت أمتناه ،ولقد أكرمين اهلل تعاىل باجلنان ،نعم يا (أمي) فليست جنة واحدة وإمنا جنان جبوار الرمحن،
وبصحبة النيب ﷺ وصحبه الكرام.
أم��ي احلنون��ة :م��ا ل��ي أراك حزين��ة ،وملاذا هذا الب��كاء ،أتبكي ألني حي جبوار اهلل يا أم��اه ،إنه اهلل احلنان املنان،
أحتزن��ي ي��ا أماه يوم زفايف ويوم فرحيت.
أب��ي احلبي��ب الغال��ي :أي��ا من صمد يف وجه احملن واخلطوب ،ويا م��ن حتطمت أمام عزميتك وإرادتك القوية
كل الك��روب ،عرفت��ك (أب��ي) الغال��ي صب��و ًرا ،ولق��د عهدت��ك تلجأ إىل اهلل بع��د كل بالء بالدعاء ،فاحتس��بين يا
أبتاه عند ربي ً
شهيدا ،فها هي هديتكم أنت و(أمي) تصل إىل اهلل العظيم بعد تنشئة صاحلة وخامتة سعيدة.
إخوت��ي ،وأخوات��ي ،ومجي��ع أقارب��ي ،وأرحام��ي :ال حتزن��وا وال تأس��وا عل��ى فراق��ي ،ف��و اهلل إنه��ا الطري��ق ال�تي
يتمناه��ا كل مؤم��ن ويصب��و إليه��ا كل خمل��ص ،كما أس��توصيكم خ�يرًا بـ(أبي) و(أمي) وكون��وا حوهلم وال
ترتكوه��م وحدهم.
أصحاب��ي ،وإخوان��ي ،وأحبائ��ي ،يف كل م��كان ،إىل م��ن أحببت��ه وأحب�ني يف اهلل :إىل كل م��ن كان يدعو لي
بالش��هادة ج��زاه اهلل ع�ني كل اخل�ير ال تبك��ي عل��ي وال حت��زن على فراقي ،بل مشر س��اعد اجل��د واحلق بي فهذه
سبيلي وهذه طريقي طريق التضحية والفداء والبذل والعطاء والشهادة .وأمتنى يا إخواني أن يكون استشهادي
داف ًع��ا لك��م للزي��ادة يف التضحي��ة والف��داء ،فحافظ��وا عل��ى األمانة ال�تي يف أعناقكم ،وإن صدقت��م حمبيت فامحلوا
س�لاحي وسريوا على دربي.
واهلل أكرب وهلل احلمد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد سعيد الرتامسي
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الشهيد
المجاهد

حممد مسيح إبراهيم املصري

تاريخ الوالدة.1983/12/24 :
تاريخ الشهادة.2002/11/22 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
عملية استش��هادية حبرية بطولية حيث فجر جس��ده الطاهر يف
أح��د ال��زوارق البحري��ة الصهيونية مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أوصيك��م ً
أول وأخ�يرًا بتق��وى اهلل وطاعت��ه ،وإياك��م أن تفرط��وا ب��ذرة ت��راب م��ن أرضن��ا الطاه��رة ،وعليكم
بص�لاة الفج��ر وق��راءة القرآن وس��نة رس��ول اهلل ﷺ ،ف��واهلل إن النصر منهما ،وكما أدع��و كل اجملاهدين وكل
م��ن حي��ث عل��ى إع�لاء كلمة اهلل يف عنان الس��ماء ،وإىل كل م��ن جياهد لنصر اهلل ولنصر األقصى ،أس��ألكم باهلل
أن حتافظوا على اإلس�لام وأن تنصروا اإلس�لام وأن تتمس��كوا حببل اهلل مجي ًعا وال تفرقوا ،وأن حتتضنوا الدين
بقراءتك��م لكت��اب اهلل ،وتدب��ره ،وتطبيق��ه ،وبتآخيك��م وبودكم ،وأس��ألكم باهلل أن تتوح��دوا وأن تتجنبوا الفنت
وأن تعتصم��وا حبب��ل اهلل مجي ًع��ا وال تفرق��وا ،هكذا يريد عدونا وهك��ذا ننتصر بإذن اهلل.
كما أدعو زعماء العرب أصحاب الكراسي وأقول هلم ال مفر لكم إال اهلل ،فارجعوا إىل عقولكم ،وانصروا اهلل
ينصركم ،وال تتولوا اليهود وال النصارى فتهزموا ،واتقوا اهلل.
وإىل والدي األعزاء الذين تربيت يف أحضانهم اإلميانية ،وإىل إخوتي الطيبني ،وإىل أقاربي وأصحابي ،ومن
عرفته��م :أق��ول لك��م س��احمتكم فس��احموني ،وادع��وا لي باملغف��رة ،وأن يصيب�ني اهلل الفردوس األعل��ى ،ويتقبلين
ش� ً
�هيدا ،وأس��ألكم الفرح��ة؛ ألن��ي ب��إذن اهلل ح��ي عن��د اهلل أرزق يف جن��ات جت��ري م��ن حتته��ا األنهار إن ش��اء اهلل .وال
يس��عين إال أن نلتق��ي يف جن��ان اهلل تعاىل إن ش��اء اهلل ،والس�لام على م��ن اتبع اجملاهدين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد مسيح املصري

(*) هو الشهيد اجملاهد( :مجال علي إمساعيل) من خميم الربيج باحملافظة الوسطى.
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد املطلب عبد احلميد العجوري

تاريخ الوالدة.1987/12/19 :
تاريخ الشهادة.2004/04/21 :
البلدة األصلية :قرية جند  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي ال�تي حاولت التوغ��ل يف منطقة مشال قطاع
غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن املس��لم حيك��م الع��امل ال��ذي ب�ين يدي��ه بإميان��ه ب��اهلل تع��اىل ،ال حي��ب إال يف اهلل ،وال يك��ره إال يف اهلل ،ل��ن أطول
بوصي�تي ه��ذه .م��ن األصح��اب الذين يت��م اختيارهم يف اهلل:
 .1عاقل ،ألنه ال خري يف أخوة األمحق.
ً
 .2حسن اخللق ،إذ سيء اخللق وإن كان عاقل فقد تغلبه شهوة أو يتحكم فيه غضب فيسيء إىل صاحبه.
 .3تقي.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد املطلب العجوري
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الشهيد
المجاهد

حممد عمر عبد اهلل النذر

تاريخ الوالدة.1987/05/03 :
تاريخ الشهادة.2006/08/18 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد برص��اص ق��وات االحت�لال
الصهيون��ي أثن��اء قيامه مبهمة رصد ألحد املواقع العس��كرية على
حدود ش��رق قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيدنا حممد ﷺ ،قائد اجملاهدين ومعز املستضعفني ،الصادق
األمني .أما بعد:
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل( :حمم��د عب��د اهلل عم��ر النذر) اب��ن اإلس�لام العظيم ،من س��كان جباليا
البلد ،وأبلغ من العمر (ً 20
عاما) أعمل يف صفوف (سرايا القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي
يف فلس��طني) ،أق��وم بعمل��ي ه��ذا ابتغاء مرضاة اهلل عز وجل ،وأدع��و اهلل أن يتقبلين ويدخلين اجلنة.
وصييت إىل أهلي وأحبابي :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل.
وصي�تي إىل أم��ي احلنون��ة :س��احميين أن كن��ت ق��د أخطأت ً
يوم��ا يف حقك ،وأعرف أن الف��راق صعب ،ولكن
ه��ذا ال��ذي كنت أحبث عنه منذ س��نني ،وهذا ه��و أمر اهلل عز وجل.
وصي�تي إىل أب��ي الغال��ي :س��احمين إذا ً
وادع لي يف
وادع اهلل لي بأن يوفق�ني بعملي هذاِ ،
يوم��ا أخط��أت يف حقكِ ،
الصالة.
وصي�تي إىل إخوان��ي يف (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) :أوصيك��م بتقوى اهلل عز وج��ل ،وحافظوا
عل��ى الصلوات يف املس��جد ،وخاص��ة صالة الفجر.
وصي�تي إىل إخوان��ي يف مس��جد الس��يدة (خدجي��ة بنت خويل��د) :أوصيكم أن تس��احموني إذا ً
يوما أخطأت يف
حقك��م ،وأن حتافظ��وا عل��ى صالة الفج��ر ،وأن تتذكروني يف رمض��ان يف االعتكاف.
وإنين أدعو اهلل أن جيمعين مع الشهداء والصديقني وحسن أولئك رفيقا ،مع الشهيد البطل (وضاح البطش)،
والش��هيد (حممود النجار) والش��هيد (مروان النجار) ،والش��هيد (وايف عس��لية) أبناء (سرايا القدس) يف جباليا .وأن
جيمع�ني م��ع أوالد عم��ي الش��هيد البطل (نافذ النذر) ،و(عيس��ى النذر) ،و(فايز النذر) .وأن جيمعين مع الش��هداء
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القادة أمثال الش��هيد القائد (حممد الش��يخ خليل) ،والش��هيد القائد (مقلد محيد) ،والش��هيد القائد (حممد عبد
العال) ،والش��هيد القائد (بش�ير الدبش) ،والش��هيد القائد (ش��ادي مهنا) ،والشهيد القائد (حممود جودة) ،والشهيد
القائد (س��عيد أبو اجلديان) ،والش��هيد القائد (أبو الوليد الدحدوح) وكل الش��هداء بإذن اهلل عز وجل.
وأخريًا :ال أقول لكم ً
وداعا ،بل إىل اللقاء يف جنات النعيم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عمر النذر
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الشهيد
المجاهد

حممد فيصل نعيم السكسك

تاريخ الوالدة.1986/11/07 :
تاريخ الشهادة.2007/01/29 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حيث فجر جسده الطاهر يف جتمع للعدو الصهيوني يف مدينة (أم
الرشراش) احملتلة يف الداخل الفلسطيين.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني القائل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]41 :

أم�ي الغالي�ة ،أهل�ي وأحباب�ي ،ي�ا عش�اق الش�هادة واخلل�ود :أي فض�ل كفض�ل الش�هادة ،واهلل ج�ل جالل�ه
يق�ول :ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة ،]111 :وصدق قائد اجملاهدين حني قال( :لغدوة
يد ِع ْن َد اهلل ُِّس�ت ِخ َص ٍالُ :ي ْغ َف ُر َل ُه
يف س�بيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مس�لم] ،والقائلِ ( :ل َّلشِ�ه ِ
يا ُر ِم ْن َع َذاب ْال َق ْبَ ،و َي ْأ َم ُن ِم َن ْال َف َزع َْ
ف أَ َّول َد ْف َعٍ�ةَ ،و َيَ�رى َم ْق َع َ�د ُه ِم َ�ن ْ َ
ال ْك َ ِبَ ،و ُي َ
ال َّن ِةَ ،و ُ َ
وض ُع َع َلى َرأْ ِسِ�ه َت ُاج
ِ ِ
ِ
ِ
الور ْ
ني َز ْو َج ًة ِم َن ْ ُ
ِْال َو َقار ْال َي ُ
وت ُة ِم ْن َها َ
الد ْن َيا َو َما ِفي َهاَ ،و ُي َز َّو ُج ْ
َ
َ
َ
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نيَ ،و ُي َشَّ�ف ُع ف َسْ�ب ِع َ
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ََ
ار ِب� ِه)[ .جامع الرتمذي]
ِم ْن أق ِ
علي بل افرح��ي( .أم��اه) إن رضى رب
أم��ي الغالي��ة :س��احميين ي��ا حبيب�تي ومهج��ة قل�بي ،و(أم��اه) ال حتزن��ي َّ
ُ
ً
العامل�ين عل��ي مره��ون برض��اك ،وإن أمنييت لن تتحقق إال بفك هذا الرهان ،ولن تكتمل أمنييت وأنا أزف عريس��ا
إىل احلور العني دون صربك واحتس��ابك لي عند اهلل ش��هيدا يف س��بيله ومن أجل رفع رايته وأن أكون جبوارك
أن��ت و(أب��ي) إن ش��اء احلن��ان املن��ان .وصييت لك أرجو منك عند مساع نبأ استش��هادي أن تقومي باحلمد والش��كر
هلل واالس�ترجاع ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]157-156 :وأن توزعي احللوى والش��راب على روحي،
وأرج��و من��ك أن ال تنس��يين م��ن دعائ��ك وال تبكي عل� ّ�ي ،ولكن زغردي فه��ذا عرس ابنك.
أم��ا أنت��م ي��ا إخوت��ي وي��ا أخوات��ي :س��احموني عم��ا فعل��ت معك��م ،فلكم يف جس��دي موض��ع القلب .أق��ول لكم
ال حتزن��وا عل��ى فراق��ي ،فنع��م الف��راق إذا كان جب��وار ع��رش الرمح��ن ،أرج��و منك��م أن تكون��وا ً
عون��ا لـ(أم��ي)
وال تقص��روا فيه��ا ،وكون��وا م��ن الصابري��ن احملتس��بني ،واثبت��وا وليش��د بعضك��م أزر بع��ض ،ولتتمس��كوا بدي��ن
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اهلل وحبل��ه املت�ين .وصي�تي أن ترش��دوا أوالدي إىل املس��جد وحلق��ات دروس حف��ظ الق��رآن ،وأن تعلموه��م حب اهلل
ورس��وله ،وح��ب اجلهاد واالستش��هاد.
ي��ا أصدقائ��ي وأحبائ��ي :وخاص��ة ش��يوخ وش��باب وأش��بال مس��جد (اخلنس��اء) ،واهلل ال طع��م للحي��اة ب��دون
جه��اد ،وال ف��وز إال بالثب��ات واملراجع��ة ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]142 :

يا إخوتي :يا من أبيتم إال أن تسريوا على درب العزة والكرامة ،أحبائي حافظوا على عهدكم واثبتوا على
طريقكم وال تأبهوا مبن خذلكم ،ال ترتكوا علم اجلهاد ،فما تركت أمة اجلهاد إال ذلت.
رس��الة إىل أبن��اء ش��عيب :أوصيك��م بالوح��دة ،ث��م الوحدة ،ثم الوح��دة وأن تكونوا على قلب رج��ل واحد ،وأن
توجه��وا رصاصك��م حنو العدو فال يقت��ل بعضكم ً
بعضا.
إىل إخوت��ي يف (س��رايا الق��دس) ،و(كتائ��ب األقص��ى) و(كتائ��ب القس��ام) :وجه��وا بنادقك��م حن��و الع��دو

ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]103 :

ويف اخلتام :ال أقول لكم ً
وداعا ،ولكن أقول لكم إىل امللتقى بإذن اهلل يف الفردوس األعلى ،يف مقعد صدق عند
مليك مقتدر ،وسبحانك ربي رب العزة عما يصفون ،وسالم على املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد فيصل السكسك
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الشهيد
المجاهد

حممد حممود عبد العزيز السكايف

تاريخ الوالدة.1985/01/14 :
تاريخ الشهادة.2002/04/11 :
البلدة األصلية :قرية قسطينة  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استشهادي مسلح على مستوطنة "ايلي سيناي" الصهيونية مشال
قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أبع��ث س�لامي إىل إخوان��ي وأصدقائ��ي :كنت أود أن أراكم ،ولكنين مل أس��تطع فال حتزن��وا لفراقيً ،
وداعا
يا (أبي) و(أمي) س��وف أشتاق لوجهكما.
وأنت��م ي��ا إخوت��ي وي��ا أخوات��ي :إن فراقك��م صع��ب ،وأرج��و منك��م أن تقبل��وا أطفالك��م الصغ��ار ومولود أخيت
الق��ادم إن ش��اء اهلل ً
أيض��ا ،وإن كان��وا أوال ًدا أن تس��موهم بامسي حتى يصبحوا جماهدي��ن مثلي ،وال حتزنوا على
فراقي فأنا عند ربي جبوار احلور ،أنعم باجلنان عند رب رمحن ،وعند أشرف اخللق والشهداء أمجعنيً ..
وداعا.
ً
ووداعا :يا شباب مسجد (بيت الهيا) و(التقوى) و(الرباط) .وساحموني أرجوكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حممود السكايف
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الشهيد
المجاهد

حممود رجب عبد الرحيم الربعي

تاريخ الوالدة.1977/12/09 :
تاريخ الشهادة.2001/12/28 :
البلدة األصلية :قرية دمرة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مس��لح عل��ى جتمع لق��وات االحتالل الصهيوني عل��ى حدود قطاع
غزة الشرقية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلج]39 :

وق��ال رب الع��زة ً
أيض��ا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]15-14 :
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل كم��ا ينبغ��ي جل�لال وجه��ه وعظي��م س��لطانه ،احلمد هلل ال��ذي خص هذه
األمة بأن جعل منها الشهداء ،والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني وإمام اجملاهدين وناصر املستضعفني
ومذل املس��تكربينً ،
حممدا بن عبد اهلل ،عليه أفضل الصالة وأمت التس��ليم .أما بعد:
يأت��ي ق��در اهلل يف الزم��ن ال��ذي يتخل��ى اجلمي��ع ع��ن الق��دس واألقص��ى ،فيلت��ف حوهل��ا س��ور م��ن اجلماج��م
واألشالء ،حيفظها ويرعاها وميسح عنها احلزن ،ويضمد جراحها ،ويرسم البسمة على شفاه األطفال والثكاىل،
وتبص��ق ً
دم��ا يف وج��وه املتخاذل�ين واملفاوض�ين اخلون��ة على ش��رفها م��ع بين الق��ردة واخلنازير من ب�ني صهيون،
فإنهم ال حيرتمون إال األقوياء ،فعندما نتمس��ك بإس�لامنا وبس��يوفنا وبفلس��طيننا يكون النصر حليفنا ،وجيئ
وعد اإلس��راء يقوده جيش اإلس��اءة.
في��ا مجاه�ير ش��عبنا املراب��ط :ال تنتظ��روا أح� ً�دا يق��رر مصريك��م ،فال��كل يعب��ث بن��ا ويتآم��ر علين��ا وعل��ى
قضيتن��ا ،فب��ادروا إىل ُصن��ع اجمل��د والكرام��ة واحلري��ة بأنفس��كم ،بدمائك��م وأش�لائكم وتضحياتك��م وعل��ى قدر
م��ا تضح��ون ،يق�ترب الوع��د ،فمس��تقبل فلس��طني ُمعل��ق بس��يوفنا ،بقرآنن��ا وبإس�لامنا ..وبس�لاحنا وبعقيدتنا
وجبهادن��ا وبانفجارن��ا وبدمن��ا وباستش��هادنا ويبق��ى ال��كالم لل��دم وح��ده وال لش��يء غ�يره.
في��ا إخ��وة الطري��ق ..طريق اإلس�لام املقاتل اجملاهد واملقاوم ،أما مسعتم ربك��م حينما قال :ﱹ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]191 :

وي��ا أمتن��ا اإلس�لامية :أم��ا اس��تجبتم لقول��ه تع��اىل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]38 :
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فم��ا لك��م ال تنف��رون؟ أ ْم ه��و الوه��ن؟ (ح��ب الدني��ا وكراهي��ة امل��وت) ،ف��إن كان األم��ر كذل��ك ،فامسع��وا
قول اهلل تعاىل :ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]24 :
فهل نرضى ألنفس��نا أن نكون من الفاس��قني؟! أجيبوني باهلل عليكم؟! ..ال وألف ال ،فها هي قوافل الش��هداء

متض��ي لتؤك��د عش��قها للجه��اد واالستش��هاد يف س��بيل اهلل ،ولتلفظ كل املتقاعس�ين اخلوالف ،الذي��ن أذلوا األمة
بسالمهم املزعوم ،وها حنن نتقدم ،ال لنموت بل لننتقل من حالة املوت الذي فرضته زمرة أوسلو وأصدقاؤهم
إميانا ً
مزيدا م��ن احلياة ،وتقدمنا للش��هادة ً
الصهاين��ة ،إىل احلي��اة األكث��ر مج��اال وبهج��ةِ ،ل َن َه َب األمة ً
عميقا منا
ال ً
جزع��ا م��ن احلي��اة ،أو الفق��ر أو الي��أس !!..كم��ا حيل��و لبع��ض اليائس�ين القانط�ين أن يرددوا ،أما حن��ن فنتقدم
لنرس��م مالم��ح املرحل��ة القادم��ة ،م��ن أجل آه��ات املس��تضعفني ودمائهم على جنب��ات الطريق ،وقب��ل كل هذا
ً
نتقدم ابتغا ًء ملرضاة اهلل عز وجل وح ًبا يف لقائه ،بل
واستعجال للقائه ،ولقاء رسولنا ونبينا وحبيبنا حممد ﷺ
ً
مع النبيني والصديقني والش��هداء وحس��ن أولئك رفيقا ،وهكذا س��نفاجئكم ً
دوما ،س��يفاجئكم استشهاديونا من
دوما ،وسنثبت لكم وللعامل ً
أبناء القس��م ،من أبناء (س��رايا القدس) و(كتائب القس��ام) وس��يباغتونكم ً
دوما أننا
قادرون على أن ُنبقي قضيتنا املقدس��ة ش��علة مضيئة يف مساء العامل.
يا أهلي ويا أحبابي ،يا عائليت اجملاهدة الصابرة املرابطة :أعلم وأعرف كما تعلمون وتعرفون وستالقون
أن الف��راق صع��ب ،فأن��ا إن ش��اء اهلل ،س��أكون ثاني عريس ُيزف منكم إىل احلور العني أن��ا ابنكم (حممود) وأخي
(أنور) ومن قبل (معني) ،فال حتزنوا وال تبكوا بل افرحوا ،ووزعوا الش��ربات واحللوى.
وعنك ،فال يس��تطيع القلم التعبري ،وس��أظلمك ،ولكين
لك ِ
أمي احلبيبة العزيزة الغالية :إن أردت أن أكتب ِ
أعلم ،كما ربيتين أن نكون صابرين يف احملنة ،وعند الشدائد ،ولذلك أطلب منك ،فأنت الكرمية وأنا البخيل،
كأم ،فأنا يا حبيبيت ما كان قليب قاس� ًيا ،زغردي يا (أمي) زغردي ،وامحدي اهلل على
الذي مل ِ
يراع ش��عورك ٍ
أن جعل أبناءك من الشهداء إن شاء اهلل ،وادعي لنا يف كل وقت ،ويف كل حني ،بأن جيعلنا اهلل يف جنات النعيم،
ً
وخصوصا
وأن يقبلنا من الشهداء ،وأن جيمعنا وإياكم مع نبينا وحبيبنا حممد ﷺ ،ادعي لنا يف كل صالة،
ً
وخصوصا يف صالة الفجر ،فساحميين ..ساحميين ،فنحن املقصرون يف حقك ً
دائما.
وأنت ساجدة
أب��ي احلبي��ب والعزي��ز :إن أردت أن أق��ول عنك ولك ،فال يس��تطيع اللس��ان النطق ،ولك��ن أعلم أنك كافحت
وعمل��ت املس��تحيل ،حت��ى جتع��ل من��ا الرجال الرج��ال ،الذين ال يهاب��ون عدوهم ،ويدافعون عن مقدس��اتهم ،وال
ينتظ��رون اجل��زاء إال من اهلل عز وجل.
أبتاه :كما علمتنا أنت و(أمي) وكل اجملاهدين األطهار والش��هداء (فتحي الش��قاقي ،حممود اخلواجا ،حييى
عياش ،عماد عقل) ومن قبل (عز الدين القسام ،حسن البنا وسيد قطب) رضوان اهلل عليهم أمجعني ،أنتم مجي ًعا
من جعلنا منذ الصغر نعش��ق اجلهاد واالستش��هاد ،ومنذ ثورة الس��كاكني ومنذ االنتفاضة األوىل 1987/12/9م،
فال أعلم يا أبتاه كم هو القدر مجيل ،بأن جعل تاريخ والدتي يف  12/9حينما كنت أحتفل بذلك اليوم باجلهاد
واملقاومة للعدو ،كنت أشعر بالعزة والكرامة ،فيما كان أطفال العامل حيتفلون بإطفاء الشموع ،كنت أنا أشعل
اإلط��ارات وأق��ارع الع��دو ،ك��م كان��ت تلك األيام س��عيدة ..ولكن ج��اءت النكبة اليت حرمتين من تل��ك األيام ،وهي
ً
حقيقة بإذن اهلل تعاىل،
نكبة "أوسلو" وزجوا بنا يف السجون ،حماولة منهم سرقة احللم ..حلم االنتصار ،الذي أصبح
حي��ت انتص��ر الك��ف عل��ى املخرز يف جنوب لبن��ان ،وقامت انتفاضة األقصى وحققت فكرة الش��هيد اجملاهد فتحي
الشقاقي رمحة اهلل عليه أن( :فلسطني القضية املركزية يف العامل بأسره).
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أبت��اه :س��يقولون ل��و أن��ه كذا أو كذا ،لو تزوج لو أجن��ب ولو ..ولو ...ولكن بعد كل هذا ،وكل منا ذاهب
ويبقى وجه اهلل ،فساحمين.
إخوت��ي األع��زاء :وصي�تي إليك��م (أبي) و(أم��ي) ،فهما أمانة يف أعناقكم ،وس��احموني ..س��احموني ...وأرضعوا
أوالدك��م اجله��اد واالستش��هاد ال الوهن وحب الدني��ا وكراهية املوت.
إخوان��ي الغوال��ي :وصي�تي إليك��م ،قب��ل كل ش��يء أزواجك��م ،ث��م (أم��ي) و(أب��ي) ،وس��احموني ْإن قص��رت يف
حقكم س��احموني..
أقارب��ي مجي ًع��ا :وصي�تي إليك��م أن أصلح��وا ذات الب� ْين ق��در املس��تطاع ،أس��تحلفكم باهلل أن يأخ��ذ كل واحد
منك��م َّ
الل��وم عل��ى نفس��ه ،وال جتعل��وا الش��يطان ينف��خ يف أنوفكم ويف��رح لفرقتكم.
وأقول لكم مجي ًعا :من يعرتض على استش��هادي ،هل أنت س��عيد وأنت عندك كل ش��يء من أموال وأوالد
وزينة؟!
وأخريًا":
النفس تبكى على الدنيا وقد علمت أن السالمة فيهــــا تــــرك ما فيهـــــا
ال دا َر للمر ِء بعد املــــوت يسكنهـــــــــا إال اليت كان قبــــل املـــوت بانيهــــا
فإن بناهـــا خبري طـــاب مسكنهــــــــا وإن بناها بشــــر خــــاب بانيهــــــــــا
ً
مسلطنــــــة حتى سقاها بكأس املوت ساقيهــــــــا
أين امللوك اليت كانـــت
أموالنــــا لذوي امليــــراث جنمعهــــــــا ودارنا خلـــــراب الدهــــر نبنيهــــــــا
أمست خرا ًبا وأفنى املـــوت أهليهـــــا
كم من مدائن يف األفاق قد ُبنيــت
ال تركنــن إىل الدنيـــــا وما فيهـــــا فاملوت ال شــك يفنينـــــــا ويفنيهــــا
غد رضـــــوان خازنهــــــا واجلار أمحد والرمحـــــن ناشيهــــــــا
واعمل لدار ٍ
قصورها ذهب واملســـــك طينتهــــــا والزعفران حشيش نابـــــت فيهــــــا
ويق��ول تع��اىل للمجاهدين :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .النس��اء]74 :

وخري الكالم كالم اهلل إذ يقول لكم :ﱹﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]156-153 :

ساحموني ..ساحموني ..ساحموني..

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود رجب الربعي

237

الشهيد
المجاهد

حممود يوسف عبد الغندور

تاريخ الوالدة.1989/11/09 :
تاريخ الشهادة.2008/01/22 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :حي التوام  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد على أثر استهدافه من الطريان
الصهيون��ي أثن��اء تنفي��ذه لعملي��ة إط�لاق قذائ��ف صاروخية على
مس��توطنات العدو الصهيون��ي مشال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين ،ومذل الكافرين ،والصالة والسالم على قائد اجملاهدين حممد ﷺ .وبعد:
أنا العبد الفقري إىل اهلل (حممود يوسف العبد الغندور) (أبو محزة) ابن اإلسالم العظيم ،وجندي من جنود
الوحدة الصاروخية التابعة لـ (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) ،أهب نفس��ي إىل
اهلل تع��اىل راج ًي��ا من��ه أن يتقبله��ا يف عب��اده الصاحلني ،وال أزكيها عليه واحتس��بها كذلك إن ش��اء اهلل على درب
الش��هداء( ..أب��ا عم��اد) و(أب��و س��لمان) و(أبو عزيز) والش��هيد (حممود ع��وض) و(أبو جهاد) و(أب��و حييى) ،وكل
ش��هداء فلس��طني احلبيبة من نهرها إىل حبرها.
لقد طال صربنا على جمازر أحفاد القردة واخلنازير ،لقد طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد ،ولقد جترب
هذا العدو الغاصب ونس��ي أن اهلل له باملرصاد ،ونس��ي جند الس��ماء وجند األرض ،الذي أس��أل اهلل أن جيعلين منهم
وأن ميكنين من رقاب يهود ،وأن ينزل العار باملس��اومني املتخاذلني ،وأن جيعل صوارخينا القدس��ية تبث الرعب
يف قلوبهم ،وتزلزل املغتصبات من حتتهم وتوقع فيهم القتلى واجلرحى بإذنه تعاىل.
أم��ي الغالي��ة :كون��ي كم��ا علمتين األم الصابرة املؤمنة بقضاء اهلل تعاىل ،اليت تعرف أن الش��هداء ال ميوتون
بل يصعدون إىل اجلنان ،إليك كل سالمي وحتياتي ،اعلمي أنك يف رضى من اهلل؛ ألنه اصطفى لك ً
شهيدا حتى
يأخذ بيدك إىل الفردوس األعلى إن ش��اء اهلل ،فس��احميين يا (أمي) الغالية يف كل خطأ ارتكبته حبقك ،وادعي
لي اهلل أن يرمحين وليقبلين ً
شهيدا عنده إن شاء اهلل.
إىل أبي الصابر :عليك يا (والدي) بتقوى اهلل ،واالحتس��اب عند اهلل؛ ألنه من ترك ش� ً
�يئا هلل عوضه اهلل خريًا
منه ،وأريد منك أن تتقبل خرب استش��هادي بكل صرب واحتمال ،وأن تس��احمين إن أخطأت يف حقك.
إىل أخوات��ي وإخوت��ي :عليك��م بااللت��زام باإلس�لام ،واحلف��اظ عل��ى الصل��وات اخلم��س ،واح�ترام والديك��م
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وطاعته��م ،وعليك��م بتق��وى اهلل تع��اىل والس�ير عل��ى نه��ج الش��هداء ،وعليك��م مب��ودة م��ن يودن��ي ،وصحب��ة م��ن
يصاحب�ني ،وعليك��م بالص�بر والس��لوان.
إخوان��ي يف اهلل ،أصدقائ��ي ،أحباب��ي ،رف��اق درب��ي :أبع��ث إليكم بس�لامي وحتياتي ،وأنا أرحت��ل عن عيونكم،
ألصع��د إىل جن��ة عرضه��ا ع��رض الس��ماوات واألرض ب��إذن اهلل ،وإن��ه ليحزن�ني فراقك��م ،ولك��ن اللق��اء عن��د رب
السموات واألرض .إليكم إخواني يف مسجد (طه) أدعوكم لرص الصفوف والتآخي والتحابب وال سبيل لنا إال
الوحدة بإذن اهلل ،وأن تكونوا ً
صفا ً
واحدا ال يفرقكم إال املوت ،وصييت لكم أن حتفظوا دمنا وتس�يروا على دربه،
وال ختون��وا األمان��ة ال�تي محلك��م اهلل إياه��ا ،وال تنخدع��وا بدعاة اهلزمية واالنكس��ار ،وال تضعوا اآلمال يف الرؤس��اء
املتخاذل�ين ،ف��إن النص��ر م��ن عند اهلل ،فإن احلق وحياة الع��ز ال تأتي إال باجلهاد.
و يف اخلتام :ال يسعين إال أن أقول لكم أحبيت امللتقى اجلنة بإذن اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود يوسف الغندور
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مروان أمحد إبراهيم النجار

تاريخ الوالدة.1984/07/08 :
تاريخ الشهادة.2003/09/23 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على مستوطنة "دوغيت" الصهيونية مشال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

احلمد هلل الذي أحيانا وأماتنا ،احلمد هلل الذي جعلنا يف هذه األرض املباركة ،أرض فلسطني .أرض الرباط.
احلمد هلل الذي جعلنا من املسلمني ،احلمد هلل الذي جعلنا يف أمة حممد ﷺ.

أنا أخوكم يف اهلل( :مروان أمحد النجار) أبلغ من العمر ً 20
عاما ،عشقت الشهادة منذ زمن بعيد ،فانتميت
إىل (س��رايا الق��دس) ،وأق��وم بعمل��ي ه��ذا ملرض��اة اهلل تع��اىل إن ش��اء اهلل ،وأطل��ب م��ن اهلل أن يتغمدن��ي برمحت��ه،
وجيمع�ني مع الش��هداء واألنبي��اء يف الفردوس يف اجلنة.
إخواني يف اهلل :أوصيكم بتقوى اهلل ،والتمس��ك بدينه وش��ريعته وس��نة رس��وله ﷺ ،وحافظوا على الصلوات
يف أوقاتها ،وحافظوا خاصة على صالة الفجر .ما هو إال وقت قليل سأسفك الدم الصهيوني وأسافر به إىل اجلنة
إن شاء اهلل ،وإىل اللقاء إن شاء اهلل يف جنات اخللد إن شاء اهلل املوىل تبارك وتعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مروان أمحد النجار
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مصعب عبد اهلل حممد السبع

تاريخ الوالدة.1982/08/17 :
تاريخ الشهادة.2003/02/21 :
البلدة األصلية :بلدة بيت حانون  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بيت حانون  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على جتمع جلنود االحتالل الصهيوني يف معرب
"إيري��ز" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

وصية إلخواني األعزاء:
أوصيكم إخواني :أن تتقوا اهلل وأن تبايعوه على الشهادة ،وعلى االستمرار يف تالوة القرآن الكريم ،واحملافظة
على صالة الفجر يف املسجد ،وطب ًعا باقي الصلوات يف املسجد ،وأن حتافظوا على بعضكم البعض من أَ ِّي مكروه
أو س��وء ،وأن تتمس��كوا باألخ�لاق م��ع اآلخري��ن ،وأن تأم��روا باملعروف وأن تنهوا عن املنك��ر ،وأن تصربوا على هذا
الوضع القائم ،فإن الدائرة عليهم بإذن اهلل العلي القدير والصرب هو مفتاح الفرج.
إخواني يف اهلل :وإنين إذ أوصيكم بالتمس��ك بهذا اإلس�لام العظيم؛ باملقابل أن تبعدوا كل البعد عن دواعي
ُب كلمة َي َت َف َّو ُه بها املرء تهوي به يف نار جهنم سبعني ً
الشرك والكفر ،واإلنسان ال يدري ماذا يفعلَ ،فر َّ
خريفا،
ً
فإياك��م والس��خرية م��ن ه��ذا الدي��ن بقص��د الضح��ك أو الفرفش��ة ع��ن النف��س ،فه��ذا واهلل ُيغض��ب اهلل فبدل من
إغضاب��ه فعليك��م أن ترضوه ،ترضون هذا املعبود العظيم (اهلل).
حقيقة أنك ال تساوي ً
ً
شيئا أمامهِ ،ل َذا فإنه يستحق َّ
منا الكثري الكثري ،ومهما قدمنا
أخي :تفكر يف اهلل حتس
ً
م��ن تضحي��ات ،وأعظ��م تضحي��ة ه��ي التضحي��ة بال��روح ،فال ن��ؤدي حق اهلل كام�لا ألن اهلل يس��تحق أكثر من
املس�ير لنا وهلذه الدنيا من ش��جر وطري وحيوان وحبر وغيوم وأمطار ،انظر ما أعظم
ذلك ،فهو اخلالق لنا وهو ََّ
َّ
َ
ذلك ..سبحان اهلل يسري كل هذه األشياء ،وبشكل ُمنظم ويف نفس الوقت ،والسيما األشياء األخرى اليت تعجز
العق��ول والقل��وب ع��ن وصفه��ا يف باطن األرض واجلبال وداخل البحار والس��ماء ،هذا كله إن دل فإمنا يدل على
ِع َظم اهلل ،أفال يس��تحق منا كل ذلك وزيادة؟
قص��رون واهلل يف ح��ق اهلل كث�يرًا ،وال يدري ٌ
إخوان��ي :حن��ن ُم ِّ
واحد
أحد منا ذل��ك التقصري ،فيجب على كل ٍ
ً
ُ
ً
من��ا أن حي��رص عل��ى أن يقت��ل ش��هيدا لوج��ه اهلل فق��ط (خالص��ا ل��ه) ،وأن حي��رص عل��ى قتل أكرب ع��دد من بين
صهيون كل ذلك لوجه اهلل فقتلنا لليهود تقر ًبا هللُ .نعيد ُ
ونزيد "تفكر يف اهلل" وأحرص على الشهادة من أجله.
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وصييت لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي):
بس��م اهلل ،الص�لاة والس�لام عل��ى م��ن وااله ،وعل��ى صحب��ه األطه��ار األتقي��اء ،الذين ضرب��وا لنا ً
مثل للش��هادة.
وبع��د :فإني موصيك��م مبا يلي:
 .1ال ترمسوا لي صورة مكربة لتضعوها على حافة الطريق" ،نصب تذكاري" فذلك حرام ً
شرعا.
 .2عدم استعمال مكربات الصوت أثناء التشييع ،وااللتزام مبا هو واجب أو مشروع من اهلتاف.
 .3ال تغريوا طبيعة قربي بزخرفته ،أو تغيري شكله الطبيعي .فأنا بريء من كل ذلك.
مالحظة :قد قضيت ديوني من مالي اخلاص.
وصييت ألهلي "أبي ،وأمي ،وإخواني ،وأخواتي":
ً
أول :أم��ي العزي��زة الغالي��ة (أم مصع��ب) :إن��ي ق��د رضي��ت عن� ِ�ك فارض��ي ع�ني ،وس� ُ
�احمتك فس��احميين ،فأن��ا
علي إال م��ن الف��رحَ ،ف ُك َّل َما بكيت
عم��ا قري��ب س��ألقى احلبي��ب حمم��د ﷺ وصحب��ه ،فأوصي��ك ي��ا (أمي) أال تبك��ي َّ
ً
ُ
م��ن احل��زن عل� ّ�ي فك��م أن��ا أت��أمل من ذلك ،ولكن جيب أن تس��لمي بق��در اهلل الذي وق��ع فأصبحت ش��هيدا يف اجلنة،
فأوصي��ك ً
أيض��ا أن توزع��ي احلل��وى يف ي��وم عرس��ي األكرب ،يوم استش��هادي.
ثان ًي��ا :أب��ي العزي��ز الغال��ي (أب��و مصع��ب) :إن��ي ق��د رضي��ت عن��ك فارض��ى ع�ني ،وس� ُ
�احمت َك فس��احمين م��ن
األعماق ،أوصيك (أبي) أن حتافظ على (أمي) الغالية وأخواتي وعلى إخواني ،حتى يأتي اهلل بالفرج عما قريب
ب��إذن اهلل ،وب��إذن اهلل س��أضع عل��ى رأس��ك أن� َ
�ت وعل��ى رأس (أمي) تاج الوق��ار يوم القيامة إن ش��اء اهلل.
ً
ثالث��ا :أخ�تي العزيزت�ين (س�يرين) و(ف��داء) :حافظا عل��ى (أمي) الغالية ،وس��احماني فإني قد س��احمتكما من
كل قل�بي ،وأمتن��ى لكم��ا التوفي��ق م��ن اهلل يف الدني��ا واآلخرة ،وأوصيكم��ا يف الدنيا واآلخ��رة ،وأوصيكما أال تبكيا
عل� َّ�ي وأن تس��اعدا (أم��ي) يف توزي��ع احللوى ،وأن حتافظ��ا على الصالة.
راب ًعا :إلخواني األعزاء على قليب (جماهد) و(مقاتل) :ساحموني وأرضوا عين ،فإني قد ساحمتكم ورضيت
ً
خصوصا ال تنس��وه
عنكم ،إذ أوصيكم إخواني (جماهد) و(مقاتل) أن حتافظوا على (أمي) و(أخواتي) ،و(أبي)
َ
وض ُعو ُه يف عيونكم ،فإنه حيبكم كثريًا ،وأوصيكم أال حتزنوا َع َل َّي ،وأن متشوا على درب اجلهاد واالستشهاد.
وصي�تي إليك��م مجي ًع��ا أب��ي ،أم��ي ،إخوان��ي ،أخوات��ي :أن تلزم��وا تق��وى اهلل ع��ز وج��ل ،وال تنس��وا نصي�بي من
َالتح��م َع َل� َّ�ي ،لع��ل اهلل يرمحنا ويرض��ى َّ
عنا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصعب عبد اهلل السبع
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مصلح حممد مصلح صاحل

تاريخ الوالدة.1983/12/15 :
تاريخ الشهادة.2008/03/01 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج.
احلالة االجتماعية.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي ال�تي حاولت التوغ��ل يف منطقة (عزبة عبد
رب��ه) مشال قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أنا الش��هيد احلي (مصلح حممد مصلح صاحل) أنتمي لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) وذراعها العس��كري الضارب
بقوة اهلل (سرايا القدس) ،وعملت يف اجلهاز العسكري من أجل اهلل ،ومن أجل األرض اليت احتلها هذا العدو ،وترعرعت
على هذه األرض بلدة (جباليا البلد) واليت عشت فيها منذ صغري وولدت على هذه األرض.
ودفاع��ا ع��ن هذا الوط��نً ،
وإن�ني أق��دم نفس��ي رخيص��ة لوج��ه اهلل تع��اىلً ،
دفاعا عن املس��جد األقصى وال��ذي ُينتهك
كل يوم وكل ساعة .أقدم نفسي من أجل األرض احلبيبة اليت احتلها هذا العدو الغاصب .ونقول هلذا العدو الغاصب
س��وف ت��رى من��ا أش��ياء ال ع�ين رأت وال أذن مسع��ت ،وس�ترى من��ا الكث�ير والكث�ير ..س�ترى من��ا االستش��هاديني والصواريخ
املتوسطة املدى ،و(قدس )1و(قدس )2و(قدس .)3وبإذن اهلل سنسري على هذا الدرب ولن حييدنا أحد عن هذا اخليار،
خي��ار املقاوم��ة واجله��اد .ولتعل��م أيه��ا الع��دو الغ��دار أن ل��دى (س��رايا الق��دس) املئ��ات من االستش��هاديني واالستش��هاديات.
بإذن اهلل سنمضي على درب األحرار ،درب الشهداء األبطال ،درب الشهيد الدكتور (فتحي إبراهيم الشقاقي)،
درب الشهيد اإلمام (أمحد ياسني) ،درب الشهيد (ياسر عرفات) ،درب الشهيد (أبو علي مصطفى) ،وعلى درب كل
الشهداء أمثال (اخلواجا)( ،طوالبة).
ونصيح��ة أخ�يرة إىل إخوانن��ا يف حرك��ة (مح��اس) وحرك��ة (فت��ح) :أن كف��وا ع��ن ه��ذه األفع��ال ،وال جتعل��وا
الشيطان يأخذكم إىل اجملهول ،نسأل اهلل العزيز احلكيم أن يهدينا ويهديكم إىل فعل اخلري ،وال خيار لنا إال املقاومة،
وال تنس��وا دم (الياس�ين) و(الش��قاقي) ،و(الياسر) ،و(أبو علي مصطفى).
وصييت إىل أمي احلبيبة وأبي احلبيب :إني أعلم أن الفراق صعب ،ولكن عليكم بالصرب ،إن صربمت نلتم ما وعد
اهلل به ،وبإذن اهلل تعاىل أسأله أن يرزقين الشهادة يف سبيله ،أن يرزقين إياها بنييت اخلالصة هلل عز وجل.
ووصي�تي إىل إخوان��ي األحب��اء وإىل مجيع أصدقائي :عليكم أن تس�يروا على درب الش��هداء واملقاومة ،حتى حنرر
األرض ونطهرها من رجس العدو الصهيوني الذي يقتل أطفالنا ،ونس��اءنا ،وش��يوخنا ،وال يرحم كبريًا وال صغريًا،
وأوصيكم بالصلوات اخلمس وخاصة صالة الفجر ،وس�يروا على بركة اهلل.
اللهم خذ من دمي حتى ترضى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصلح حممد صاحل
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معني حممد مصطفى الربعي

تاريخ الوالدة.1974/02/22 :
تاريخ الشهادة.1993/10/05 :
البلدة األصلية :قرية دمرة  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استشهادي مسلح على جتمع لقوات االحتالل الصهيوني يف بلدته
األصلي��ة (دم��رة) عل��ى ح��دود قط��اع غ��زة الش��مالية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]142 :

أيه��ا الصاع��دون م��ن الظ�لام املزع��وم ،لتؤكدوا للعامل كل الع��امل أن الدم وحده قانون املرحلة ،قبل س��تة
أع��وام كان املوع��د م��ع التاري��خ ،وكانت الش��جاعية على أبواب غ��زة هي امللتقى ،وانفجرت وكانت ،وس��تظل
ثورة كل األحرار وليس��ت مش� ً
�روعا لالس��تثمار واملتاجرة .وبعدها تقدم ودفع هذا الش��عب وس��يدفع مئات بل
آالف الش��هداء ضريبة االنتماء لإلس�لام العظيم.
إخوتي األعزاء :إذا نلت الشهادة يف سبيل اهلل ثم الوطن ،ال تتوقفوا ،وال تعتربوا دمي حمطة للرتاخي ،ولكن
نطلب منكم الثأر لكل ش�هداء الوطن ..لتؤكدوا مصداقية ش�عار" :الرصاص هو البداية ،والش�هيد هو البداية،
ً
تطبيق�ا لقول املوىل عز وجل :ﱹﭑ
واجله�اد ه�و البداي�ة ،والتم�رد واجب ال ينتهي" .وليكون هذا العمل

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
معني حممد الربعي
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منري عبد احلي حممد مرسي

تاريخ الوالدة.1977/10/18 :
تاريخ الشهادة.2003/01/29 :
البلدة األصلية :قرية برير  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قصف مدفع��ي من دبابات
االحت�لال الصهيون��ي أثناء التصدي للع��دو الصهيوني الذي حاول
التوغ��ل يف منطق��ة الزيتون مبحافظة غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

ويق��ول ع��ز وج��ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]41 :

وصدق رسول اهلل ﷺ حيث قال( :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مسلم]
ويق�ول علي�ه الصلاة والسلامِ ( :ل َّ
�الُ :ي ْغ َف� ُر َل� ُه ِف أَ َّو ِل َد ْف َع� ٍةَ ،و َي�رَى َم ْق َع َ�د ُه ِم َ�ن
لش ِ�ه ِ
يد ِع ْن َ�د اهلل ِس ُّ�ت ِخ َص ٍ
ي�ا ُر ِمْ�ن َع َ�ذاب ْال َق ْبرَ ،و َي ْأ َم ُن ِم َ�ن ْال َف َزع َْ
َْ
�اج ْال َو َقار ْال َي ُاق َ
ال ْك َ ِبَ ،و ُي َ َ ْ َ
ال َّنِ�ةَ ،و ُ َ
وت ُ�ة ِم ْن َها َخ ٌْي ِم َن
ِ ِ
وض ُع َعلى َرأ ِس� ِه ت ُ ِ
ِ
ً ُْ
الور ْال ِعنيَ ،و ُي َش َّ�ف ُع ف َس� ْب ِع َ َ َ
َ ْ
ُّ
ين َو َس� ْب ِع َ
ار ِب ِه)[ .جام�ع الرتمذي]
ني َز ْو َج�ة ِم َن ِ ِ
الد ْن َي�ا َو َم�ا ِفي َه�اَ ،و ُي�ز َّو ُج اث َن َت ْ ِ
ني ِم ْ�ن أق ِ
ِ
أن��ا أخوك��م يف اهلل( :من�ير عب��د احل��ي حمم��د مرس��ي) اب��ن خمي��م جبالي��ا التح��دي واملقاوم��ة واجله��اد ،وابن
(س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن يتقبلن��ا
وإياك��م ش��هداء .أما بعد:
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة عل��ى رس��وله وم��ن وااله إىل ي��وم الدين ،هذه كلمات��ي إىل كل األحبة ،إىل
ً
كل م��ن مح��ل اإلس�لام ً
وصادق��ا يف قلبه وعقل��ه ،إىل كل اجملاهدي��ن الصادقني :الس�لام عليكم،
هم��ا حقيق ًي��ا
السالم على فلسطني السالم ،السالم على الشهداء ،السالم على (أمي) و(أبي) وإخوتي ،السالم على من سار على
درب��ي ،درب االستش��هاديني اجملاهدين ،أما بعد:
واهلل إن األم��ة اإلس�لامية لتعي��ش أس��وأ مراحله��ا ،فبع��د أن كان��ت يف مقدم��ة الركب أصبح��ت اآلن يف ذيل
القافل��ة ،بع��د أن ترك��ت دينه��ا وتركت س��نة نبيها حممد ﷺ ،وذهب��ت تلهث وراء مصطلح��ات وأفكار غريبة
ما أنزل اهلل بها من س��لطان ،فس��لط اهلل علينا ً
حكاما ال يعرفون من اإلس�لام إال امسه ،وال خيش��ون اهلل وال خيش��ون
غضبه ،إمنا خيشون فقط ويعملون حسا ًبا فقط ألمريكا ،حتى جعلوا هذه األمة يف ذل العبيد فها هم يقولون
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صراحة وال نريد حر ًبا ولن حنارب مع أن األطفال يف فلسطني كل يوم يقتلون ،مع أن النساء كل يوم تذبح،
ومع أن الرجال كل يوم يغتالون ويعتقلون ،ومع أن املنازل كل يوم تهدم ،ومع أن املس��اجد كل يوم تدنس
وته��دم .فأس��تحلفكم ب��اهلل مت��ى بعد كل ذلك س��تقولون حي على اجلهاد ،متى؟ مت��ى؟ مع أنكم قد أجبتم من
قبل وقلتم مل يعد أمامنا إال أن نس��جد ألمريكا ،متى ترفع عنا غضبها؟ فحس��بنا اهلل ونعم الوكيل ،فحس��بنا
اهلل ونع��م الوكي��ل ،فيكم وفيمن يواليكم ويدعموكم.
وصية ثانية للشهيد (منري عبد احلي مرسي):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]154 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي ش��رفنا بنعم��ة اإلس�لام وجعلن��ا مس��لمني ،احلم��د هلل قاه��ر اجلبارين
وم��ذل املس��تكربين ،احلم��د هلل ال��ذي جع��ل اجله��اد يف س��بيل اهلل فخ��ر للمس��لمني ،حنن احلياة ..لتس��معها الش��مس
واللي��ل والنه��ار ،ليس��معها النه��ر والش��جر واجلب��ل والس��هل ،حنن احلي��اة دليلنا دمنا املس��فوح على أعت��اب القدس،
دمن��ا ال��ذي يس��تدير ً
جنم��ا من نار ونور ،نار س��تكوي وحترق جباه الطغاة واملفس��دين واملستس��لمني ،ونور يبدد
ه��ذا اللي��ل الداج��ي ،ي��ا ق��دس ..ي��ا ج��رح فلس��طني األكرب ،ي��ا أم الش��هداء ،على أعتابك مي�لأ احل��زن القلب ولكن
القبض��ة مش��روعة ،العه��د ه��و العه��د ،املوق��ف س�لاح ال جمد الي��وم إال للدم ،ال جم��د اليوم إال للطلقة ،ي��ا قدس ..يا
خالدة باقية يف حضن فلس��طني وقلب األمة ،ال نقول لك ال حتزني ،بل تفجعي واصرخي وقولي يا أم الش��هداء
بيان��ك عال ًيا للناس.
حنن أهل اإلسالم ،حنن حمبو السالم ،ولكن لتفهم الدنيا وليفهم املستكرب أن شرط السالم األول هو تفكيك
هذه املستوطنة امللعونة اليت أقامها الغرب على امتداد فلسطني ومساها "إسرائيل" ،إن مل تفكك هذه املستوطنة
سوف تستمر احلروب ولن تهدأ ال املنطقة وال العامل ،لن جيلب هلم أحد ً
سالما ،ال حكام العرب وال غريهم ،حنن
مل ن��أت غ��زاة ،حن��ن مل نط��أ أرضه��م ،ومل نس��رق متره��م ،ه��ذه األرض لنا من��ذ األزل ،ولن يكون توقيع مكس��ور
مه��زوم ً
فرمان��ا لتغي�ير قان��ون اإلله ،لن��ا األرض ولنا البحر والنه��ر والوادي واجلبل ،لنا الربتق��ال والتني والزيتون،
ولنا حواري اخلليل وفلس��طني بنيناها حجرًا حجرًا.
أيها األهل األعزاء واإلخوة األحباء :اعلموا أن الدنيا دار ممر وأن اآلخرة دار املستقر ،فتزودوا من ممركم
إىل مس��تقركم ،فو اهلل إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن على فراقكم ،ولكن س��احموني هذا قدر اهلل يف األرض
خلقن��ا اهلل فيه��ا لك��ي جناه��د ونقات��ل ولتك��ن كلم��ة اهلل هي العليا ،فالش��هادة هي أمسى ما كن��ت أمتنى يف هذه
الدنيا.
إىل أم��ي الغالي��ة :أق��ول ل��ك ي��ا (أم��اه) كفكف��ي دمع��ك إن��ي الي��وم ش��هيد ب��إذن اهلل ،وأطل��ب أن تس��احميين إن
كنت أخطأت يف حقك ،يا (أماه) يا حبيبيت اصربي ،إني بإذن اهلل اليوم يف اجلنة يف عليني مع األنبياء والشهداء
والصديق�ين وحس��ن أولئ��ك ً
رفيقا ،ملاذا ه��ذا البكاء ،أتبكني وأنا جب��وار امللك القدوس.
إىل أب��ي الغال��ي :لق��د كن��ت (األب) ونع��م (األب) ،وإن��ك ربيتين على اإلس�لام وعلمتين وم��ا قصرت يف حقي
يوما ً
ً
واحدا ،أطلب منك أن تس��احمين فال حتزن ،فاهلل معك إني اليوم ش��هيد بإذن اهلل جبوار الرس��ول ﷺ.
إىل زوج�تي :أطل��ب من��ك أن ال ت��ذريف الدم��ع عل��ى فراق��ي ،وس��احميين إن أخط��أت يف حق��ك ً
يوم��ا ،واص�بري
وأحس�ني تربي��ة أطفالن��ا ،وعلميه��م أن يقت��دوا برس��وهلم األعظ��م ،ف��إن موعدك��م اجلن��ة ب��إذن اهلل تع��اىل.
وإني أكتب هذه الكلمات :وعيين تفيض بالدمع ولكن ماذا أفعل ،إنها اجلنة س��لعة اهلل الغالية ،ولكن أقول
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اص�بروا ي��ا أهل��ي وي��ا أحبائي ،وإني أطلب من (إخوتي) و(أخواتي) و(أخوال��ي) و(خاالتي) و(أعمامي) وكل من
علي وأحل عليكم بهذا الطلب أن تس��احموني .إني أقدم نفس��ي هلل وللرس��ول يف س��بيل اهلل لنصر دين اهلل يف
له حق َّ
األرض ورفع راية اإلس�لام عالية خفاقة.
ورس��اليت إىل الش��باب املس��لم يف املس��اجد :أن تكون��وا خملص�ين هلل ،وأن تتمس��كوا بدي��ن اهلل ع��ز وج��ل ،وإن��ي
أحبك��م يف اهلل ،وإن الع�ين لتدم��ع وإن القل��ب ليح��زن ،وإني على فراقكم ملن احملزونني ،ولكن يا أحبائي إنها اجلنة
سلعة اهلل الغالية .وأطلب من الشباب املسلم أن يسريوا على درب اجلهاد واالستشهاد ،وإني ذاهب عن دنياكم إىل
جوار ربكم ،فرجائي فيكم أن تس��احموني وأن تكونوا العون ألهلي وأس��ألكم أال تنس��ونا من الدعاء.
وأخريًا :إىل اللقاء يف اجلنة إن شاء اهلل.
واهلل أكرب والنصر لإلسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
منري عبد احلي مرسي
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الشهيد
المجاهد

موفق حممد شعبان األعرج

تاريخ الوالدة.1980/03/17 :
تاريخ الشهادة.2004/02/19 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :حي التوام  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد:
أن��ا ابنك��م وأخوك��م الش��هيد ب��إذن اهلل (موف��ق حمم��د األع��رج) اب��ن (س��رايا الق��دس) ال��ذراع العس��كري ل��ـ
(حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أتقدم بنفس��ي ً
قربانا هلل عز وجل ،وطم ًعا بأن يدخلين اجلنة ،وحيرم
على جس��دي النار.
ويأت��ي ه��ذا ال��رد ً
انتقام��ا ألرواح الش��هداء يف اجمل��ازر الش��ارونية م��ن رفح والزيت��ون والش��جاعية حتى جنني،
ً
وانتقاما لروح الش��هيد القائد العام لـ (س��رايا القدس) (مقلد محيد) (أبا محزة) ،والقائد (هاني أبو س��خيلة) ابن
ً
(كتائب القس��ام) ،والقائد امليداني يف (س��رايا القدس) (أكرم عقيالن) ،وكل ش��هداء فلس��طني .وتواصل مع
جهادن��ا املس��تمر م��ع العدو الصهيوني حتى حترير أرضنا فلس��طني.
ه��ذا وأدع��و اهلل ع��ز وج��ل أن يتقبل�ني عن��ده ش� ً
�هيدا ،وأن جيمعن��ا م��ع األنبي��اء ،والصديق�ين ،والش��هداء،
والصاحل�ين ،وحس��ن أولئ��ك رفيق��ا ب��إذن اهلل.
ووصي�تي إىل اجلمي��ع :أن يداوم��وا عل��ى الص�لاة يف املس��جد ،وخاص��ة ص�لاة الفج��ر والعش��اء ،ويكث��روا م��ن
االس��تغفار والدع��اء والتوب��ة والن��دم عل��ى م��ا فاته��م م��ن عم��ل اخل�يرات ،والن��دم عل��ى م��ا فعل��وا من س��وء.
وإىل اجلميع :أن يساحمين ،ويدعو لي باخلري ،وأن أكون أصبت اجلنة ،وبلغت مراتب الشهداء إن شاء اهلل.
هذا و بارك اهلل فيكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
موفق حممد األعرج
(*) هو الشهيد اجملاهد( :مهند فايق أبو حطب) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

مؤمن نافذ أمحد امللفوح

تاريخ الوالدة.1985/04/08 :
تاريخ الشهادة.2004/06/24 :
البلدة األصلية :قرية نعليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "دوغيت"
الصهيوني��ة مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

إن احلم��د هلل ،حنم��ده ونس��تعينه ونس��تهديه ونت��وب إلي��ه ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يدنا حمم��د ،إم��ام
اجملاهدي��ن ورس��ولنا الكري��م.
احلم��د هلل ال��ذي أكرمن��ا به��ذه األرض املقدس��ة ،أرض اإلس��راء واملع��راج ،احلم��د هلل ال��ذي خلقن��ا مرابطني يف
أرض الرب��اط فلس��طني ،احلم��د هلل رب العامل�ين ال��ذي أكرمن��ا ووه��ب لن��ا ح��ق الدف��اع والقت��ال م��ن أج��ل حترير
األقص��ى الش��ريف ،احلم��د هلل ال��ذي أعزنا باإلس�لام العظيم.
إن�ني الي��وم أن��وي القي��ام إن ش��اء اهلل تع��اىل به��ذه العملي��ة االستش��هادية ابتغ��اء مرض��اة اهلل ع��ز وج��ل ،وتقر ًبا
من��ه ً
أول ،ور ًدا عل��ى اجمل��ازر الشرس��ة ال�تي يرتكبها يوم ًيا أبناء القردة واخلنازير ضد ش��يوخنا ونس��ائنا وش��بابنا
ورجالن��ا وأطفالن��ا ،وكم��ا أق��وم به��ذا العمل ً
انتقاما ألرواح الش��هداء األبطال الذين س��قطوا على أرض فلس��طني
الطاه��رة ً
دفاع��ا ع��ن كرام��ة هذه األمة ،ور ًدا على جم��زرة مدينة رفح وجمزرة حي الزيتون .وكما أقوم بهذا
العم��ل تأكي� ً�دا عل��ى اس��تمرار اجله��اد واملقاوم��ة ووح��دة الص��ف الفلس��طيين يف وج��ه كل املؤام��رات األمريكية
والصهيوني��ة والعربي��ة ضد أبناء ش��عبنا املرابط.
أرجوك كل الرجاء أن حتتس��بيين عند اهلل ش� ً
�هيدا،
بذلت ما بوس��عك من أجل إرضائي،
ِ
أمي الغالية :يا من ِ
وأن تص�بري كم��ا مجي��ع أمهات الش��هداء ،وأن تس��احميين وتدعي لي بالرمحة واملغف��رة ،وأن ترضي عين وأرجو
منك أن ال تبكي علي فإن ذلك يؤملين ،وإن ش��اء اهلل اللقاء يف اجلنة.
ِ
أبي الغالي العزيز :أعرف أنك كنت تتوقع يف أي يوم استشهادي ،لذلك أطلب منك الصرب والثبات والطاعة
هلل عز وجل ،والدوام على الصالة ،وأرجو منك أن حتتسبين عند اهلل ً
شهيدا .أعرف يا (أبي) أنك بذلت كل ما
بوس��عك من أجل إكمال تعليمي وخاصة اجلامعي ،لكين آثرت لقاء اهلل على ذلك وحمبيت هلل فوق كل ش��يء،
إن ش��اء اهلل اللق��اء يف اجلنة.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حسين بشري اهلسي) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف بلدة جباليا النزلة مبحافظة مشال غزة.
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إخوان��ي ،أخوات��ي :ي��ا من كنتم األقرب إلي ،وأصعب ش��يء الفراق ،ولك��ن لقاء اهلل وحبه أكرب مين ومنكم،
لذلك أوصيكم بالصالة والصيام والقيام والزكاة؛ ألن اإلنس��ان املس��لم املؤمن حيب أن يكون قدوة بعد الرس��ول
الكريم ،وأطلب منكم أن ال تنزل دمعة علي فإني ش��هيد إن ش��اء اهلل.
إخواني أبناء املساجد :أنتم عماد هذه األمة وجمدها القادم ،وأنتم الذين ستقودون املعركة مع هذا العدو
اللعني ،وال نعرف متى ستنتهي هذه احلرب إال أن يشاء اهلل وننتصر بإذنه.
إخواني :أوصيكم بصالة الفجر وصالة القيام ،والدوام على الصلوات يف أوقاتها يف املس��اجد؛ ألن هذا يقربنا
أكث��ر م��ن اهلل س��بحانه وتع��اىل ح ًب��ا ،كم��ا أدعوك��م إىل الوح��دة والتالح��م فيم��ا بينك��م ،والبع��د ع��ن افتعال
املش��اكل واخلالفات والتعصب الذي يفس��د أخالق وقلوب الش��باب املؤمنني املوحدين .كما أدعوكم إخواني
إىل التع��اون والتآخ��ي والتحاب��ب وتب��ادل الزي��ارات للمس��اجد ملا هلا من أثر مجيل على النف��وس ،وأرجو كل من
أخطأت يف حقه ولو خطأ بس� ً
�يطا أن يس��احمين.
مس��جدي العزيز :مس��جد الش��هيد (عز الدين القس��ام) هذا املس��جد الطاهر املبارك ،الذي قدم خرية أبنائه يف
س��بيل اهلل ،الذي قدم الش��هيد تلو الش��هيد للدفاع عن اإلس�لام واملس��لمني ،وللدفاع عن األرض الطاهرة فلس��طني
احلبيبة ،وعن املسجد األقصى املبارك ،بد ًءا بشهداء (قسم) األبطال وعلى رأسهم الشهيد القائد (أمين الرزاينة)
(أبو إسالم) مرو ًرا بشهداء (السرايا) امليامني وعلى رأسهم الشهيدان القائدان املؤسسان (مقلد محيد) (أبو محزة)
و(حمم��ود ج��ودة) (أب��و احملتس��ب) وص� ً
�ول إل��ي الش��هيد (حممد العج��وري) وها أن��ا أحلق بالركب إن ش��اء تعاىل.
وأوصيك��م إخوان��ي أبن��اء هذا املس��جد العظي��م أن حترصوا على ال��دوام على الصلوات اخلمس باملس��جد ،وخاصة
صالة الفجر ،ملاهلا من فضل عظيم يف إنشاء الشباب املؤمن القوي ،كما أدعوكم أحبابي ،أحبابي ً
دائما الدوام
على جلس��ات الذكر وقراءة القرآن وصوم االثنني واخلميس ،كما س��نة رس��ول اهلل الكريم س��يدنا حممد.
أصدقائ��ي وأحبائ��ي :أوصيك��م بالتق��وى ،واحلف��اظ عل��ى الطاعة والدوام عل��ى الصالة ،وأخ��ص أصدقائي يف
اجلامع��ة؛ ألنهم عماد ه��ذا الدين املبجل.
مالحظـات:
 .1الرجاء بناء قربي مطابقة لسنة املصطفى عليه السالم ،وأنا برئ ممن يفعل غري ذلك.
 .2عدم عمل نصب تذكاري لي؛ ألن هذا حرام كما املوجودات يف الشوارع.
 .3إني سوف أتشفع لكل من يدعو لي باملغفرة والرمحة ،وأن جيعل اهلل قربي روضة من رياض اجلنة.
 .4عدم صب املاء على قربي ،وعدم وضع الزهور علي.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مؤمن نافذ امللفوح
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الشهيد
المجاهد

مريفت أمني حممد مسعود

تاريخ الوالدة.1988/08/22 :
تاريخ الشهادة.2006/11/06 :
البلدة األصلية :قرية دير سنيد  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم جباليا  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هدت الش��هيدة يف عملي��ة استش��هادية
بطولية حيث فجرت جسدها الطاهر يف جتمع للقوات الصهيونية
الراجل��ة أثن��اء اجتي��اح منطق��ة بيت حانون مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر اجملاهدين ،ومذل الطغاة الكافرين ،والصالة والس�لام على إمام الغر احملجلني،
سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم .وبعد:
ه��ذه وصي�تي أن��ا االستش��هادية ب��إذن اهلل( :مريف��ت أم�ين مس��عود) ابنة (س��رايا الق��دس) الذراع العس��كري لـ
(حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي).
أهل��ي األحب��اب :أوصيك��م بتق��وى اهلل والعم��ل ملالقاته ،فهذه الدنيا مهما تزين��ت وتزخرفت زائلة ال حمالة،
فلماذا ال نكون يف س��بيل اهلل؟!
أمي احلبيبة :اصربي ورابطي واحتسبيين عند اهلل شهيدة ،وادعي لي باملغفرة وساحميين ،وبإذن اهلل لقاؤنا
يف الفردوس األعلى.
أبي العزيز :ساحمين إن كنت أخطأت معك ً
يوما.
أعمام��ي وعمات��ي وخاالت��ي :واهلل إن��ه ليع��ز عل� َّ�ي فراقك��م ،فك��م كن��ت أش��عر بالس��عادة وأن��ا بينك��م ،ولكن
ش��وقي هلل وللرس��ول وأن يه��رق دم��ي يف س��بيل ه��ذا الوط��ن أك�بر بكث�ير م��ن ح�بي لك��م ،فادعوا ل��ي باملغفرة.
أيه��ا الش��عب املراب��ط :اب� َ�ق عل��ى نهجك الذي عرفته عنك ،نهج املقاومة وذات الش��وكة ،حافظ على عهدك
ل��دم الش��هداء ،فأن��ا الي��وم أخ��رج به��ذه العملي��ة ب��إذن اهلل ً
انتقاما مين ل��كل ما فعل��ه االحتالل من جم��ازر ،وآخرها
جم��زرة عائل��ة (ه��دى غالي��ة)؛ فلم��اذا ال تكون أرواحنا رخيصة يف س��بيل ه��ذا الوطن ،وجنعل من أجس��ادنا نا ًرا
وب��ركان على ه��ذا احملتل املتغطرس.
إىل اجملاهدين يف كل مكان :من العراق إىل الشيشان ،ومن فلسطني إىل أفغانستان ،سريوا على نهج املقاومة
وبارك اهلل فيكم.
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أهلي األحبة أوصيكم بالتالي:
ً
أول :أن يكون بناء القرب على السنة.
ثان ًيا :أال يوزع أي نوع من القهوة ،وقوموا بتوزيع احللوى.
ً
ثالثا :التمسك بالقرآن وسنة الرسول ،وأن تدعو لي باملغفرة.
وإىل اللقاء يف جنات اخللد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أختكم الشهيدة بإذن اهلل
مريفت أمني مسعود
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الشهيد
المجاهد

نادر عادل أمحد أبو داير

تاريخ الوالدة.1988/06/21 :
تاريخ الشهادة.2008/03/06 :
البلدة األصلية :قرية برير  -قضاء غزة.
مكان السكن :مشروع بيت الهيا  -مشروع بيت الهيا.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد بقص��ف مباش��ر م��ن طائرات
االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه بإط�لاق صواري��خ عل��ى
املس��توطنات احمليط��ة بقط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

ً
أول :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل ،وأن حتفظوا دماء الش��هداء ،وأن حتفظوا تراث بالدي من دنس األعداء
احلاقدين ،وأن تسددوا ضرباتكم داخل مغتصبات أعدائنا.
ً
أوصي إخواني ،وأحبابي ،وأهلي :بأن يدعوا لي أن أكون ً
جماهدا يف سبيل اهلل عز وجل ،وأن ترضوا
شهيدا
ع�ني وتدع��وا ل��ي بالرمح��ة والدع��اء ،وأن تدع��وا جملاهدين��ا الذي��ن يتحمل��ون الربد والثل��ج ،ويرص��دون بأعينهم
األع��داء اجلبن��اء الذين ال يفرقون بني حج��ر وطفل ورجل وامرأة.
ه��ذه خط��ا اجملاهدي��ن األطه��ار الش��رفاء ،الذي��ن كان��وا يعودوننا على اس��م يرع��ب قلب الصهاينة ورؤس��اء
حربه��م :ال��دم قان��ون املرحلة ،وه��ذا لغز صعب.
أوص��ي أهل��ي :عندم��ا يس��معون خ�بر استش��هادي إن ش��اء اهلل ب��أن يفرحوا ،ألن ه��ذه اخلطا خط��ا اجملاهدين،
ويوزع��وا احلل��وى والعص�ير ،ويصرخ��وا ب��إذن اهلل تع��اىل :اهلل أك�بر ،اهلل أك�بر ،اهلل أكرب.
وأوص��ي أهل��ي وأصدقائ��ي خاصة :أن يس��احموني يف (مس��جد القس��ام) الذي هو منارة الش��هداء ،وبأن يكونوا
على درب املقاومة.
وأخريًا :أستودعكم ،إن شاء اهلل تعاىل نلتقي يف جنان الفردوس األعلى إن شاء اهلل عز وجل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نادر عادل أبو داير
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الشهيد
المجاهد

ناصر مجال أمحد النذر

تاريخ الوالدة.1989/10/06 :
تاريخ الشهادة.2006/11/23 :
البلدة األصلية :بلدة جباليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة جباليا البلد  -حمافظة مشال غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي الت��ى حاول��ت التوغ��ل ش��رق خمي��م جباليا.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،واملبع��وث رمح��ة للعاملني ،س��يدنا حممد ﷺ
ين َب َات� ْ�ت َ ْ
�ان َل َ َ
ت ُّس� ُه َما َّ
الن��ا ُرَ :ع� ْ ٌ
ين َب َك� ْ�ت ِم� ْ�ن َخ ْش� َي ِة اهللَ ،و َع� ْ ٌ
القائ��لَ :
ت�ر ُ
يل اهلل)[ .جام��ع الرتمذي]،
(ع ْي َن� ِ
ُس ِف َس� ِ�ب ِ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
والقائ��ل( :إِ َّن ِس� َي َ
يل اهلل ت َع��ال)[ .س��نن أب��ي داود]
احة أ َّم� ِتي ِ
ال َه��اد ِف َس� ِ�ب ِ
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا م��ن اجملاهدين يف س��بيل اهلل ،احلمد هلل الذي جعلنا م��ن أرض الرباط إىل يوم القيامة.
أما بعد:
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل( :ناص��ر مجال أمحد الن��ذر) أبلغ من العمر ً 19
عاما ،أنتمي إىل اإلس�لام
العظيم ،واملنظم يف (سرايا القدس) الذراع العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) .عشقت الشهادة
منذ زمن بعيد ،والتحقت باجلهاز العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) (سرايا القدس) ،أسأل اهلل
العظيم أن يتغمدني برمحته ش� ً
�هيدا من الشهداء الصديقني.
أس��أل اهلل العظي��م أن جيمع�ني بالش��هداء مجي ًع��ا ،وخاص��ة أبن��اء بلدتي الش��هيد (نافذ النذر) ،والش��هيد (فايز
النذر) ،والش��هيد (عيس��ى النذر) والش��هيد (حممد النذر) ،وأن جيمعين بالش��هداء الش��هيد القائد (عمار ش��هاب)،
الش��هيد الف��ارس (م��روان النج��ار) ،الش��هيد الف��ارس (حمم��ود النج��ار) ،الش��هيد الف��ارس (داود النج��ار) ،والش��هيد
الف��ارس (وض��اح البط��ش) ،والش��هيد الف��ارس (عم��ار اجلدبة) ،والش��هيد الف��ارس (وايف عس��لية) ،والش��هيد القائد
(مح��دي البط��ش) .وأن جيمع�ني بش��هداء جبالي��ا أمجعني.
وصي�تي إىل إخوان��ي ،وأخوات��ي ،وأعمام��ي ،وعمات��ي ،وج��دي ،وجدت��ي :وصي�تي هل��م بتق��وى اهلل العظي��م
وطاعت��ه ،وطاع��ة رس��وله الكري��م ،وأوصيك��م بالص�لاة يف املس��اجد وخاص��ة ص�لاة الفج��ر والعص��ر.
وصييت إىل أصدقائي يف املساجد (مسجد الصديق ،مسجد خدجية بنت خويلد ،مسجد أبو اخلري) :وصييت
لكم بتقوى اهلل العظيم وطاعته وطاعة رسوله ،وأوصيكم بالصالة يف املساجد ،وااللتزام باألخالق احلميدة.
والدي العزيز :أرجو أن تساحمين ،وأن تدعو لي.
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يوما يف حقك ،وأرجو أن تصربي ،وأن حتتس��بيين عند اهلل ش� ً
والدتي العزيزة :س��احميين إذا ما أخطأت ً
�هيدا،
وأن تصربي وأن تدعي لي باملغفرة.
وصييت إىل أخواني :أن يساحموني.
وإىل أصدقائي مجي ًعا :أن تساحموني إذا أخطأت يف حق أحدكم ،وأن تدعوا لي باملغفرة والرمحة.
وأخي�رًا :أس��أل اهلل العظي��م ،رب الع��رش العظي��م ،أن يتغمدني برمحته وأن جيمعين م��ع األنبياء والصديقني
والش��هداء وحس��ن أولئك ً
رفيقاً .
وداعا يا أحبائي.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ناصر مجال النذر
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الشهيد
المجاهد

أمحد إمساعيل مصطفي صاحل

تاريخ الوالدة.1982/09/15 :
تاريخ الشهادة.2002/05/10 :
البلدة األصلية :قرية حليقات  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي النصر  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء قيام��ه بعملي��ة إط�لاق
قذيف��ة ( )RBGجت��اه أح��د أب��راج املراقب��ة العس��كرية بالق��رب من
مع�بر "إيري��ز" الصهيون��ي مشال قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على أشرف اخللق ،ومن بعثه إىل يوم الدين .أما بعد:
ً
أن��ا الش��هيد احل��ي وال��ذي يق��دم حيات��ه يف س��بيل اهلل (أمح��د إمساعي��ل ص��احل) اب��ن (س��رايا الق��دس) ،آمل أن
يتقبل�ني رب��ي قب� ً
ً
منطلق��ا م��ن إمياني الراس��خ والق��وي بأن فلس��طني حق��ي ،والقدس قبل�تي ،واليهود
�ول حس� ًنا،
الصهاين��ة أعدائ��ي ،ورباطن��ا إىل ي��وم الدين.
إن اجمل��ازر ال�تي يرتكبه��ا الع��دو الصهيون��ي ضد األرض والش��عب ه��ي أحد احلوافز اليت تهي��ب باجملاهدين أن
يدافع��وا ويستش��هدوا م��ن أج��ل احلرية واالس��تقالل والكرام��ة ،وإن التحالف��ات الغربية واألمريكية ضد اإلس�لام
واملس��لمني م��ا هي إال ح��رب صليبية جدي��دة متعللة باإلرهاب.
وإن�ني أناش��د املس��لمني كاف��ة أن يع��ودوا إىل كت��اب اهلل وس��نة رس��وله الكري��م ليحافظ��وا عل��ى حضارته��م
وكرامته��م ،وأن يقف��وا وقف��ة رج��ل واح��د ،وقل��ب واح��د ،وكلم��ة واح��دة قبل أن يف��وت األوان.
اللهم اشهد أني قد بلغت
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد إمساعيل صاحل
وصية ثانية للشهيد (أمحد إمساعيل صاحل):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم [العنكبوت]69 :

احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
حن��ن أبن��اء اجله��اد واالستش��هاد يف (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) و(س��رايا الق��دس) ماضون على
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درب الش��هادة والنص��ر ض��د اليه��ود قتلة األنبياء ،أعداء اهلل والوطن واإلنس��انية ،ول��ن ُي َ
وقف جهادنا إال بدحرهم
وتلقينه��م ً
درس��ا يف القتال واملواجهة.
ونقول للعامل أمجع :إننا حنب احلياة ،ولكننا نعش��ق الش��هادة يف س��بيل اهلل ،ولن نركع إال هلل العلي العظيم.
وسيعلم شارون ،ومن وراء شارون ،أن جرائمهم اليت يرتكبونها ليل نهار ضد شعبنا لن متر بدون عقاب.
ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم [الشعراء]227 :

وإنه جلهاد ،نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد إمساعيل صاحل
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الشهيد
المجاهد

أمحد حسين عبد العال البلعاوي

تاريخ الوالدة.1985/10/17 :
تاريخ الشهادة.2007/07/26 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يستقلها وسط قطاع غزة ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل
من العم��ل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم [العنكبوت]69 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ صدق اهلل العظيم [البقرة]154 :

ألنن��ا منتدب��ون ع��ن ه��ذه األم��ة للجه��اد يف أرض مس��رى األنبياء وأرض الص��راع الكوني كما قال الش��هيد الدكتور
(فتحي الش��قاقي) "أبا إبراهيم" ،واس� ً
�تكمال ملا بدأه س��يد البش��ر حممد ﷺ وسريًا على خطاه ،أهدي نفسي إىل اهلل ليذل بها
أعداء اهلل قتلة األنبياء واملرسلني وألكون أحد جنود احلق يف زمن الذل ،وليكون دمنا إحيا ًء ً
وبعثا هلذه األمة اإلسالمية،
وألكون أحد جنود (س��رايا القدس) الذراع العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلسطني).
أوصيكم ونفسي بطاعة اهلل والتزام أمره واجتناب نواهيه ،ولنكون للحق جنو ًدا ،وللباطل أعداء.
إىل أهل حيي الكرام :أرجو أن تس��احموني على ما أخطأت يف حقكم ،وأن ال تنس��وني من دعائكم كما قال الش��هيد
القائد (بش�ير الدبش)" :أن تتذكروا ً
دائما دمنا" ،ودماء ش��هداء حينا الكرام (أمحد أبو س��لمية) ،و(نائل ويوس��ف وعمار
عمر) ،و(حممد مطر) ،و(يوس��ف أبو املعزة) و(عبد الرمحن أبو ش��نب) و(أكرم عقيالن).
أصدقائي الكرام :أوصيكم أن تواصلوا نهجنا الذي بدأناه م ًعا ،ش��عارنا الذي أقس��منا أن خنطه بأش�لائنا وبدمائنا أن
�اخما مشوخ األس��ودً ،
نرفع لواء اإلس�لام عال ًيا ،ش� ً
راسخا رسوخ اجلبال بدمائنا وأشالئنا.
إىل أهل��ي الك��رام :ﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﱸ ص��دق اهلل العظي��م [املزمل .]20 :أملي
أن يتقبل�ني اهلل عن��ده م��ن الش��هداء ،فه��ذا ما أردت أنا تقدميه هلل عز وج��ل ،وأرجو أن تكونوا قد أعتقتموني لوجه اهلل عز
وجل كما كانت تقول لي (أمي).
أب��ي احلبي��ب :أعل��م حب��ك لي وحرصك علي وعلى أس��رتك ،ولك��ن كان نداء اجلهاد وحيب للقاء اهلل ،ولدين اإلس�لام
ال��ذي ربيت�ني عليه وعلى تعاليمه أعظ��م من حيب هلذه الدنيا العفنة.
إخوت��ي وأخوات��ي األع��زاء :س��احموني عل��ى م��ا قد فعلت��ه بكم ،أوصيك��م بالصالة ثم الص�لاة ثم الص�لاة ،ويف النهاية
أرجوك��م ال تبك��وا علي فأن��ا مل أفارقكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد حسين البلعاوي
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :عمر عرفات اخلطيب) ،و(خليل مصباح الضعيفي) وكالهما من سكان خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

أمحد خالد أمحد حسان

تاريخ الوالدة.1987/03/07 :
تاريخ الشهادة.2004/04/12 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "نتس��اريم"
الصهيوني��ة جن��وب مدين��ة غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم [التوبة]14 :

شعبنا الصامد املسلم اجملاهد:
ً
ً
ومنتقما لدماء الشهداء واملنكوبني
مقتحما
أنا االستشهادي( :أمحد خالد حسان) من منطقة الزيتون أتقدم
ً
واملهجرين من ديارهم ،بعد قليل سنذيق بإذن اهلل هذا العدو ً
درسا لن ينساه أبدا ،بعد قليل سننازهلم يف امليدان،
وتقاتل جنود احلق جنود الطغيان.
فلريح��ل الصهاين��ة م��ن حي��ث أت��وا ،ف��إن الضرب��ات النوعي��ة ستس��تمر ،فأنا (أمح� ٌ�د) الحق بإخوت��ي ورفاق
دربي يف االنتقام ،الش��هيد اجملاهد (أمحد خزيق) وإخوته (حممد إرحيم) و(س��امل حس��ونه) وصديقي اجملاهد
ً
منتقما أيها القائ��د العام يا
(م��روان بص��ل) و(أس��عد ال ُعط��ي) و(حممود ش��لدان) والقائ��د (حممود جودة) ..إلي��ك
(أبا محزة).
إىل كل الش��هداء :حتي��ة وتهنئ��ة بفوزك��م جبن��ة الرمح��ن ،يا م��ن قدمتم أرواحكم عن دي��ن اهلل يف األرض
وفدا ًء يف سبيله.
إخوتي اجملاهدين :أنا ابنكم مل أقدم نفسي إال طم ًعا يف جنة عرضها السماء واألرض ،وبراءة من دنيا الذل
والفناء ،فما أنا ذاهب إىل موت ،بل إىل حياة الصحابة والشهداء جبوار النيب األعظم ﷺ.
فهذه هي "الشهادة" أمنييت اجلليلة اليت حلمت بها منذ سنوات ،التحقت باجلناح العسكري (سرايا القدس)
ألك��ون استش��هاد ًيا من��ذ س��نتني ،ف�لا تنس��وني يف الدعاء وحافظ��وا على هذا الطري��ق ،طريق الع��زة والكرامة.
حافظوا على بعضكم من مكائد الكائدين ،فأنتم الفئة والعصبة الربانية وكلكم شهداء ولي فخر وأنا بينكم.
إىل أهلي ،والدتي احلنونة :أستحلفك باهلل أن ال تبكي ،فاليوم هو يوم زفايف يف اجلنة ،أتبكني يوم سعادتي؟!
فاليوم هو يوم فرحي ،أريد مساع الزغاريد ،أنا ومن جواري من الشهداء ،وساحميين إن قصرت ً
يوما.
والدي :لك سالمي ،فال حتزن ،فإن ما أصابك هو الشرف واملفخرة الربانية.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :إياد حممود الطهراوي) من كتائب الشهيد عز الدين القسام ويسكن يف حي الدرج مبحافظة غزة.
262

وإىل إخوتي وأخواتي :سال ٌم عليكم..
واجلميع :ال تنسوني من الدعاء.
وأصحابي وأقاربي وأحبائي :حافظوا على الصالة ،وعلى األخالق ،واهلل أكرب وهلل احلمد.
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ ص��دق اهلل العظي��م [البق��رة]154 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد خالد حسان
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الشهيد
المجاهد

أمحد عبد الفتاح يوسف حجاج

تاريخ الوالدة.1988/07/29 :
تاريخ الشهادة.2012/03/10 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
بقص��ف مباش��ر من طائرات االس��تطالع الصهيوني��ة أثناء عودته
م��ن إلق��اء نظ��رة ال��وداع عل��ى رفق��اء درب ل��ه يف مستش��فى الش��فاء
بغزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل قاه��ر الطغ��اة الظامل�ين ،ومزل��زل ع��روش الكافري��ن ،احلم��د هلل ال��ذي أعزنا
باإلس�لام ،وأكرمن��ا بنعم��ة اجله��اد يف س��بيل اهلل ،ورزقن��ا بنعم��ة الش��هادة يف س��بيل اهلل ،احلم��د هلل ال��ذي أعزن��ا
وأكرمنا بأن أس��كننا ً
أرضا تش��رفت بأقدام نبينا وحبيبنا حممد ﷺ ،والصالة والس�لام على رس��ول اهلل ،حممد
صل وس��لم وبارك على س��يدي وحبييب
ب��ن عب��د اهلل القائ��د الص��ادق األمني ،قائد اجملاهدين الغر امليامني ،اللهم ِ
حمم��د ،أما بعد:
فأن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي فيك��م بإذنه تعاىل العبد الفقري إىل اهلل عز وجل( :أمحد بن عبد الفتاح يوس��ف
حج��اج) امللق��ب ب��ـ (الغري��ب) املنتم��ي انتم��ا ًء ً
خالص��ا هلل ع��ز وجل ،ابن اإلس�لام العظي��م ،ابن غ��زة البطلة ،وهذه
وصييت لكم:
أحباب��ي يف اهلل :ي��ا أحب��اب حبي��ب القل��وب رس��ول اهلل حممد ﷺ ،أمامكم وأمام هذه املط��اردة يف أزقة املخيمات
والشوارع ألبناء شعبنا اجملاهدين واملطاردين واألبطال ،وصييت لكم بأني أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن ً
حممدا رسول
اهلل ،وبأني أش��هد أن اجلنة حق ،وأن النار حق ،وأن اهلل يبعث من يف القبور ،وأن الس��اعة آتية ال ريب فيها.
ي��ا أبن��اء فلس��طني :إن�ني أجت��ه الي��وم إىل مكان امس��ه امللكوت ،إىل عامل امس��ه اجلنة ،وقد يصع��ب التعبري عما
خياجل الشعور ،هذا التحليق حنو اهلل هدف ينشده اجملاهد املؤمن ،وهل هناك غري الشهادة يقرب اإلنسان من اهلل
أكثر ،وهل من املمكن العثور على حلظة أحلى وألذ من الش��هادة يف س��بيل اهلل ،كيف ال والش��هادة هي أزكى
م��ن م��اء الينابيع وأعطر من الزهور وأكثر صالبة من الصخور.
عاجل أم ً
إخوان��ي يف اهلل :قاع��ة احلي��اة درس ال أكث��ر ،ينبغ��ي للف��رد أن ي��ؤدي امتحان��ه فيه��ا ً
آج�لا ،وإننا يف
حلظ��ات لق��اء الرس��ول ﷺ نك��ون قد أدينا امتحاناتن��ا والباقي عليك��م أن تواصلوا الطريق.
أحب��اب رس��ول اهلل حمم��د ﷺ :ش��وق الوص��ال عل��ى الطري��ق ال��ذي س��لكته يعجز ع��ن التعبري ،وتبق��ى الكلمة
تتك��رر يف األذه��ان دون أن تق��در عل��ى وصف عظمة هذا الطريق الرس��الي ،فلذلك أريد أن أتوجه باش��تياق على
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :فايق مسري سعد) ،و(معتصم دياب حجاج) وكالهما من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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طري��ق الن��ور اإلهلي الذي س��طع على أرض فلس��طني الطاهرة.

أحباب��ي يف اهلل :ليعل��م الع��امل أمج��ع ،ه��ذا الع��امل الظ��امل ،ه��ذا العامل ال��ذي يقوده جت��ار الدم ،مساس��رة اللحوم،
ليعلم هذا العامل يا إخوتي املقاومني ،أننا عشاق الشهادة وسوف ال نسكت حتى جنعل نهار الصهاينة واألمريكان
وأذنابه��م ً
مظلما بإذن اهلل تعاىل.
أحباب��ي يف اهلل :حاول��ت كث�يرًا وتك��را ًرا وم��را ًرا أن أع�بر ع��ن الش��هادة ومضمونه��ا ،فوصل��ت إىل أن أق��ول :إن
الشهادة يف سبيل اهلل هي املوت الواعي على طريق اهلدف املقدس ،والسعي حنو هذا اهلدف هو اجلهاد ،أي املسعى
حن��و ه��ذا اهل��دف ه��و اجله��اد .وهو واحد من مبادئ اإلس�لام .الش��هادة يا أخوان هي س��عادة ق��د ال يفوز بها كل
إنس��ان ،وهي والدة جديدة من أجل حياة خالدة ،وإن رمز خلود الش��هيد كامن يف دمه ،فنداء التكبري ينطلق
م��ن قطرات ذلك الدم.
أوصيك��م كم��ا أوص��ي نفس��ي بتق��وى اهلل ع��ز وج��ل .نع��م إخوان��ي يف اهلل إن�ني عرفتك��م معرف��ة اليق�ين
فوجدتكم ،وجدت حالوة اإلميان بيقيين حبكم ،فواهلل إن سكوتي من نوركم ،فواهلل إن حديثي من عشقكم،
اس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن يثبتن��ا عند لقائه.
أيها اجملاهدون األبطال :يا من حتملون هم بالدكم ،وهم دينكم وإسالمكم لوحدكم ،أعرف أن املصاب
�ال ً
جدا ،وال ميكن أن
جل��ل وكل إنس��ان جماه��د اخت��ذ هذه الطري��ق يعرف أن دفع الضرائب يف هذه الطريق غ� ٍ
يضاه��ي أي ش��يء ،فمن��ا م��ن يدفع ضريبة األس��ر ،ومنا م��ن يدفع ضريبة املطاردة ،ومنا م��ن يدفع ضريبة من
تناثرت قدماه أو يداه أو أي ش��يء من جس��ده ،ومنا من يدفع ضريبة املوت ألجل الدين والوطن .هذه الطريق
أنتم تعرفون أن حالوتها يف نهايتها ،وأنتم موقنون أن نهاية هذه الطريق هي الشهادة أو النصر املعزز بإسالمنا
وديننا وسنة نبينا حممد ﷺ.
إخوان��ي :إن دماءن��ا ال�تي تنب��ت األجي��ال هي مبثابة اجليل الذي س��ينتصر بإذن اهلل تع��اىل ،أريد أن أوصيكم
أيها اجملاهدون األبطال ليبقى أن ال يهمكم أين ستموتون؟ أو متى ستموتون؟ أو كيف ستموتون؟ ليبقى كل
ً
ضجيجا حتى ال ينام هذا الع��امل بثقله على مجاجم
همك��م أن تبق��ى ثورتك��م اجلهادي��ة مت�لأ هذا العامل الظ��امل
أطفالنا .نعم قد ال نس��تطيع طرد الصهاينة من ديارنا يف هذا الوقت ،ولكن جيب أن نبقى ش��وكة يف حلوقهم
ولعن��ة تطاردهم إىل يوم الدين بإذنه تعاىل.
أم��ي احلبيب��ة :ي��ا أع��ذب كلم��ة نط��ق به��ا لس��اني ،وأعظم مدرس��ة أرضعتين حب الش��هادة وح��ب اجلهاد يف
س��بيل اهلل ،عرفت��ك صاب��رة جماه��دة ،فأرج��وك أال ت��ذريف الدم��وع ،أرج��وك أن جتعل��ي م��ن عرس��ي ال��ذي كنت
تنتظرينه هو ش��هادتي ففرقي احللوى وانثري الورود على املش��يعني ،زفيين ً
عريس��ا ،وإياك أن ترتدي الس��واد؛
ألن�ني ح��ي عند رب��ي أرزق بإذنه تعاىل.
أب��ي وش��يخي وس��يدي الغال��ي (أب��و أمح��د) :أع��رف أن الف��راق صع��ب ،ولكن لق��اء اهلل عز وجل أمج��ل وأحلى،
وأس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن ألتق��ي ب��ك يف جنانه .لذلك س��احمين وأعذرني؛ ألني نذرت نفس��ي هلل ع��ز وجل فحياتنا
كلها هلل.
عونا لـ(أمي) احلبيبة ،وكونوا ً
إخواني ،أخواتي :اصربوا وكونوا ً
عونا جلدتي ،ولكل أحبابي.
عون��ا لـ(أم��ي) يف ه��ذا املص��اب الذي ق��د يكون ً
عمات��ي ،خاالت��ي :اص�برن وك��ن ً
جل�لا ،ولكن واهلل إنن��ا عندما
نلتق��ي يف اجلن��ة ب��إذن اهلل تع��اىل تعرف��ون أن ه��ذا املص��اب م��ا هو إال فرح��ة ،وما هو إال عرس ،وما ه��و إال زرع من
أجل احلصاد.
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أبناءن��ا اجملاهدي��ن :أيه��ا الثابت��ون عل��ى أرضك��م ،مطاردي��ن يف أزق��ة املخيمات والش��وارع ،فلس��طني ه��ي لكم،
دافع��وا عنه��ا دف��اع األبط��ال ،وكون��وا عل��ى يق�ين أن النص��ر ق��ادم ،وأن اهلل ع��ز وج��ل عل��ى نصره لقدي��ر ،لذلك
ﱹﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ ص��دق اهلل العظي��م [حمم��د .]7 :انص��روا اهلل بصالتكم الفجر
يف املسجد ،انصروا اهلل بصلواتكم الفرائض يف املسجد ،انصروا اهلل بصيام النوافل ،وقيام الليل .انصروا اهلل جتدوا
النص��ر م��ن اهلل ع��ز وج��ل القريب ،تعرف��وا عليه يف الرخاء يتعرف عليكم يف الش��دة.
وأخريًا :لتبق جذوة الصراع مش��تعلة كما وصاكم الدكتور (فتحي الش��قاقي) ،وليبق أملكم أن يرضى
اهلل عنكم كما قال ووصى فيكم الشيخ (أمحد ياسني) ،وأخريًا امللتقى اجلنة بإذن اهلل تعاىل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد عبد الفتاح حجاج
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الشهيد
المجاهد

أمحد حممد نايف إخزيق

تاريخ الوالدة.1979/11/20 :
تاريخ الشهادة.2002/03/29 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الصربة  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء قيام��ه بعملي��ة طع��ن
بطولي��ة يف جتم��ع للمس��توطنني وجن��ود االحت�لال الصهيون��ي
داخ��ل مس��توطنة "نتس��اريم" جن��وب مدين��ة غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م [آل عم��ران]169 :

يا مجاهرينا الصامد :ها أنا أقدم نفسي ً
شهيدا مداف ًعا عن كرامة هذه األمة ،بعد قليل من اآلن سيتفاجأ
الصهاينة ،وس��أجعل بإذن اهلل وتوفيق اهلل مس��توطنيهم إىل جحيم .أقدم هذه العملية ألمهات الش��هداء والثكلى
يف أزقة وشوارع وحواري غزة الصامدة.
إخوتي يف الدرب :يا إخوة (نبيل العرعري) و(حممد فرحات) ،يا تالمذة (الشقاقي) ،ال تنخدعوا مبا يسمى
قمم العرب ،ال تنخدعوا بالوهم والسالم ،فال خيار سوى خيار اجلهاد واالستشهاد ..ال وقت إال هلذه البندقية.
ي��ا إخوت��ي يف س��رية االقتح��ام واالنتق��ام :ي��ا رفاق��ي يف (الس��رايا) ،حتي��ة إىل اثنى عش��ر استش��هاد ًيا ،احلمد هلل
الذي س�يرزقين الش��هادة وهي أمجل أمنياتي يف الدنيا ،حتية إىل كل اجملاهدين القابضني على الزناد ،حتية إىل
(كتائب القس��ام) و(س��رايا القدس) وكل األجنحة املقاتلة.
وقبل اخلتام :ال تنسوني من دعائكم ،ال تنسوني من دعائكم.
يا أهلي ،يا زوجيت ،يا بناتي ،ويا إخوتي :ساحموني.
يا كل الناس :ساحموني.
وسالم على اثنى عشر استشهاد ًيا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد حممد اخزيق
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الشهيد
المجاهد

أسامة مفيد سليمان األفندي

تاريخ الوالدة.1983/05/23 :
تاريخ الشهادة.2004/03/22 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشيخ رضوان  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (أس��امة مفي��د األفن��دي) اب��ن (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجلهاد
اإلسالمي يف فلسطني) ،أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأن ً
حممدا عبده ورسوله ،وأن اجلنة حق وأن النار
ح��ق وأن اهلل يبع��ث م��ن يف القب��ور ،إن اهلل ال خيل��ف امليع��اد ،عليه��ا حنيا وعليها منوت ،وعليها نبعث إن ش��اء اهلل.
أوصيك��م بتق��وى اهلل ع��ز وج��ل والدع��اء لي ،والتزام الصالة يف املس��جد وأن تس�يروا على طريق اجله��اد واملقاومة،
وأن تواصل��وا درب الن�بي حمم��د ﷺ والصحابة الكرام.
علي؛ فأنا بإذن اهلل شهيد ،كوني صابرة واحتسبيين عند اهلل ً
شهيدا ،أوصيك
أمي العزيزة :ال حتزني وال تبكي ّ
بالصالة والدعاء لي.
ادع لي يا (أبي) يف
أبي الغالي :س��احمين يا (أبي) العزيز على أي تقصري يف حقك ،س��احمين إني عش��قت الش��هادةِ ،
كل صالة.
إخواني األحبة :ساحموني ،وادعوا لي والتزموا الصالة يف املسجد ،أوصيكم بوالديكم ،ديروا بالكم عليهم.

إخواني أبناء (اجلهاد اإلسالمي) :التزموا تقوى اهلل ،والصالة يف املساجد ،وحلقات الذكر واجللسات ،ال تنسوني
م��ن دعائك��م ،التزم��وا هذا الطريق واصربوا وصابروا ،وس��احموا إخوانكم ،واحتس��بوا جهادك��م وكل ما يصيبكم
عند اهلل.
إخواني أبناء حركة (محاس) :أوصيكم بتقوى اهلل عز وجل وأن تساحموني ،وأوصيكم بإخوانكم يف (اجلهاد
اإلس�لامي) وكونوا يا أحباب مرتابطني ..وكونوا عباد اهلل إخوانا.
أحباب��ي يف مس��جد الغف��ران :أوصيك��م بتق��وى اهلل ،أوصيكم باألش��بال والش��يوخ ،وأوصيكم باملس��جد ال تنس��وني
من دعائكم وس��احموني.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمحد خليل غباين) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف حمافظة غزة.
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أحباب��ي أش��بال املس��جد :ال تنس��وني م��ن دعائكم ،والتزموا الصالة واجللس��ات يف املس��جد ،وحفظ الق��رآن الكريم،
ّ
أعدوا أنفس��كم بأن تكونوا جيل النصر وجند اإلس�لام.
أوصي اجلميع :بأن يساحموني ،ويكثروا من الدعاء لي ،وأن يواصلوا طريق اجلهاد ،وال تنسوا املسجد األقصى.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أسامة مفيد األفندي
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الشهيد
المجاهد

إمساعيل حممد سلمان أبو العطا

تاريخ الوالدة.1982/02/13 :
تاريخ الشهادة.2004/02/11 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحتالل ال�تي حاولت
التوغ��ل يف ح��ي الش��جاعية مبحافظ��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على نبيه الذي اصطفى .وبعد:
يق��ول اهلل ع��ز وج��ل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ صدق اهلل العظيم [التوبة.]39 :

أنا الش�هيد احلي بإذن اهلل تعاىل (إمساعيل حممد س�لمان أبو العطا) ،ابن اإلسلام العظيم ،ابن فلس�طني ،ابن
(سرايا القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،أقوم بعملييت هذه إرضا ًء لربي ولديين،
ً
وانتقام�ا ألبن�اء ش�عيب ،ور ًدا عل�ى اجملازر البش�عة التي قام بها احملت�ل الصهيوني يف خمتلف أرج�اء الوطن الغالي.
وليعل��م قوم��ي أنن��ا ق��د س��لكنا طري��ق ذات الش��وكة ،فل��ن حني��د عن��ه حت��ى يرح��ل الطغ��اة ع��ن أرضن��ا
ومقدس��اتنا.
وأق��ول للزعم��اء الع��رب الذي��ن اجتمع��وا يف لبنان االنتصار :أن كفاكم مؤامرات على الش��عب الفلس��طيين
اجملاه��د ،وإم��ا أن تعلنوه��ا مدوي��ة يف مس��اء الع��امل أنن��ا ي��ا أقص��ى عائ��دون ،أو لتكف��وا خناجرك��م ال�تي تعدونه��ا
لغرس��ها يف أظهرنا.
وأوج��ه رس��اليت إىل أبن��اء (س��رايا الق��دس) ،وإىل (كتائ��ب القس��ام) وإىل (أبن��اء ش��هداء األقص��ى) وإىل (أبن��اء
فلس��طني كاف��ة) :ب��أن تتخل��وا عن احلزبية اللعينة؛ ألن احلزبية تقتل صاحبه��ا ،وأخلصوا ً
دائما النية هلل؛ ألنه
ال ح��ل يف ه��ذه املرحلة إال وحدة البارود الفلس��طيين.
وأوج��ه رس��اليت إىل أبن��اء مس��جدي العظم��اء ،وأصدقائ��ي ،وأحبائ��ي األوفي��اء ،وأخ��ي الش��هيد (حممود رجب
الربع��ي) :وأق��ول هل��م علق��وا قلوبك��م ب��اهلل ،وحافظ��وا على الصالة يف املس��جد ،وخاص��ة صالة الفجر وقي��ام الليل
وق��راءة الق��رآن الكري��م ،وأق��ول هل��م ً
أيضا لينوا يف أي��دي إخوانكم.
ي��ا إخوت��ي :إن الف��راق صع��ب ،لكن��ه الواج��ب العقائدي الذي جيب أن يدفعه كل ش��اب مس��لم ،وأقول لكم:
إنين س��وف أش��تاق إليكم ،فأعدوا أنفس��كم لتلحقوا بي يف نفس الركب.
ً
إىل أم��ي احلبيب��ة احلنون��ة الغالي��ة :أق��ول ل��ك يا (أمي) احتس��بيين ش��هيدا عند اهلل؛ ألن هذا أمس��ى أمنية لي،
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فه��ذه ه��ي الضريب��ة ال�تي جي��ب عل��ى كل أم فلس��طينية مس��لمة أن تدفعه��ا ،إرضا ًء لربه��ا ولدينها .فس��احميين
ساحميين .
إىل أب��ي الكري��م احلبي��ب الغال��ي :أقول لك يا (أبي) إنين تعلمت منك اجلهاد واملقاومة والثورة على الظلم ،أما
يف يوم استشهادي وهو عرسي الذي أمتنى أن تستقبل وفود املهنئني كأنه يوم عرسي وأكثر.
إىل إخوت��ي ،وأخوات��ي األع��زاء األحباء الذين س��بقوني يف هذه احلياة الدنيا :أق��ول لكم اصربوا وصابروا ،وإن
علي ً
أبداِّ ،
وصبوا (أبي) و(أمي) ،وقولوا هلم إن هذا
شاء اهلل سيكون لقاؤنا يف اجلنة بإذن اهلل عز وجل ،فال تبكوا َّ
الدرب هو الدرب الصحيح للوصول إىل اجلنة ومرضاة اهلل عز وجل .واعلموا أن الشهيد يا (أبي) و(أمي) ،يشفع
لس��بعني م��ن أهل��ه ،ووزع��وا احللوى يف عرس��ي .ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮﱸ ص��دق اهلل العظيم [طه]84 :
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إمساعيل حممد أبو العطا
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الشهيد
المجاهد

أكرم حممود حممد عقيالن

تاريخ الوالدة.1980/03/31 :
تاريخ الشهادة.2004/02/11 :
البلدة األصلية :قرية الفالوجة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحتالل ال�تي حاولت
التوغ��ل يف ح��ي الش��جاعية مبحافظ��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ناص��ر اجملاهدين ،ومذل الكافرين ،والصالة والس�لام على قائد اجملاهدين ،حممدﷺ،
وبعد:
أن��ا العب��د الفق�ير إىل اهلل (أك��رم حمم��ود عقيالن) ابن اإلس�لام العظيم ،وجندي من جنود (س��رايا القدس)
اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي) ،أهب نفسي إىل اهلل تعاىل راج ًيا منه أن يتقبلها يف عباده الصاحلني،
وال أزكيها عليه وأحتسبها كذلك إن شاء اهلل على درب الشهداء( :أبو عرفات) و(إمساعيل املعصوابي) و(علي
العيماوي) و(مهند أبو حالوة).
لقد طال صربنا على جمازر أحفاد القردة واخلنازير ،لقد طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفس��اد ،ولقد جترب
هذا البغل "شارون" احلقري ونسي أن اهلل له باملرصاد ،ونسي جند السماء وجند األرض ،الذين أسأل اهلل أن جيعلين
معهم وأن ميكنين من رقاب يهود ،وأن يشفي بشهادتي صدور قوم مؤمنني ،وأن يزلزل األرض من حتت أقدام
الصهاينة ،وأن ينزل العار باملساومني املتسولني.
وأسأل اهلل أن جيمعين مع نبيه حممد ﷺ يف جنات الفردوس األعلى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أكرم حممود عقيالن
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الشهيد
المجاهد

سيد حممد سيد الترت

تاريخ الوالدة.1970/12/01 :
تاريخ الشهادة.2002/06/08 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي برمائي مس��لح على مس��توطنة
"دوغي��ت" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]38 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على إمام اجملاهدين ،س��يدنا حممد ﷺ وعلى آله وصحبه الطيبني
الطاهرين.
أنا الش��هيد احلي (س��يد حممد الترت) من س��كان غزة الش��جاعية ،اجملاهد يف س��بيل اهلل ،ابن اإلس�لام العظيم
ً
أول وأح��د جن��ود (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) (س��رية الش��هيد
القائ��د حمم��ود طوالب��ة) أه��ب نفس��ي طائع��ة لبارئه��ا ،وبعم��ل خالص لوج��ه اهلل الكريم س��وف أق��وم بعملي هذا
االستشهادي ً
انتقاما من أعداء اهلل ،قتلة األنبياء واألطفال؛ ألن قتل اليهود نتقرب بها إىل اهلل ،وهي واجب علينا.
أرج��و م��ن اهلل العل��ي العظي��م ،أن مي��ن عل��ي ويقبلين ش� ً
�هيدا عنده ب��إذن اهلل ،وواهلل أنها أمني��ة كم انتظرتها
وك��م كان��ت احلي��اة ه��ذه الدنيا صغرية يف عيين؛ وه��ذا كرم من اهلل لي.
(م ْن أَ َح َّب ِل َقا َء اهلل أَ َح َّب ُ
وصدق رسول اهلل ﷺ حني قالَ :
اهلل ِل َقا َء ُه)[ .صحيح مسلم]
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سيد حممد الترت

(*) هو الشهيد اجملاهد( :عاهد علي املباشر) من سكان خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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رسالة الشهيد إىل األهل:

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]156-154 :

أم��ي احلبيب��ة :قب��ل أن أب��دأ بال��كالم أرجو منك أن ترضي عين حتى يقبلين اهلل بصدق؛ ألني عش��ت يف هذه
الدني��ا كن��ت ش��ديد احل��رص عل��ى رضاكما أنت و(أب��ي) ،واحلمد هلل أنين كنت من املرضي�ين .أعلم يا (أمي)
أنك من املؤمنني باهلل ،وهذا عمل يرضي اهلل وطاملا أنه ال يغضب اهلل فال تزعلي وال حتزني ،وإن شاء اهلل موعدنا
اجلنة بإذن اهلل.
أماه إني زاحف للخلد لـــــــن أتـــــــــرددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد والفدا
فاملوت ليس خييفين ومناي أن أستشهدا
علي إذا سقطت ممدا
أماه ال تبكي ّ
وأقس��م ب��اهلل العظي��م ي��ا (أم��ي) أن عمل��ي هذا خالص هلل وطم��ع يف جنته .أخريًا أرجو يا (أمي) أن تس��احميين
واقرئي تفس�ير اآلية اليت بدأت بها رس��اليت لكم ،وأوصيك يا (أمي) بالدعاء لي.
أب��ي احلبي��ب الغال��ي :كن��ت أعل��م ك��م حتب�ني ،لك��ن واهلل العظي��م إن حمب��ة اهلل كان��ت عن��دي فوق كل
علي يا (أبي).
الدنيا ،أرجو أن تساحمين يا (أبي) واحلمد له ،عملي بإذن اهلل يرفع رأسك عال ًيا :الرجاء أن ترضى َّ
إخوان��ي األع��زاء :الرج��اء أن تس��احموني ،وأن تدي��روا بالك��م عل��ى أمك��م وأبيك��م ً
أول ،ث��م تدي��روا بالكم على
إخوتك��م وأنفس��كم ،أري��د أن أعلمك��م أن��ي ق��د اجتزت دورة يف الس��باحة ملدة  3أس��ابيع ،ودورة يف التدريب الناري
بإش��راف اإلخ��وة يف (س��رايا الق��دس) ،وواهلل إن عمل��ي هذا كان بإرادة مين ،رغ��م أن اإلخوة كانوا معارضني إال
أن�ني أبي��ت إال أن أق��وم أن��ا بذل��ك العم��ل ،وذل��ك م��ن أج��ل إرضاء وج��ه اهلل .وقد قمت بزي��ارة قريبة مل��كان تنفيذ
العملي��ة واهلل املوفق.
اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى ،وتغفر لي ولوالدي ولزوجيت وأبنائي وإخواني وأخواتي.
اللهم امجعين بهم يف الفردوس األعلى جبوار حبيبك سيدنا حممد ﷺ.
أدع��و مجي��ع اإلخ��وة أبن��اء احلركة :إىل االلتزام يف املس��اجد ،واحلرص على احملبة ،وأن يبقوا رافعي الس�لاح
يف وجه اليهود.
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سيد حممد الترت
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الشهيد
المجاهد

إمتياز أمحد حممد مرجتى

تاريخ الوالدة.1977/07/09 :
تاريخ الشهادة.1994/03/04 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء قيام��ه بعملي��ة طع��ن
بطولي��ة يف دوري��ة راجل��ة جلن��ود االحت�لال الصهيون��ي يف مدين��ة
غزة.

نص الوصية:

بس��م اهلل الرمحن الرحيم
(س��يبقى بين صهيون ً
خرافا جلزاري اجلهاد اإلس�لامي)
أهلن��ا األحب��ة ،أهلن��ا الك��رام :ك��م تك��ون الفرح��ة والبهج��ة والس��عادة عن��د مالقاتن��ا هلل ع��ز وج��ل وحن��ن
ً
عظيم��ا أن منوت على هذه األرض
ش��هداء ،رافع�ين كلمت��ه وعامل�ين عل��ى نصرة دين��ه العظيم ،كم يكون
املبارك��ة أرض اإلس��راء واملع��راج ،أرض األنبياء والرس��ل ،األرض اليت ب��ارك اهلل فيها وحوهلا ،األرض اليت صلى
ً
عظيما أن يبذل اإلنس��ان كل ما يف وس��عه لتخليصها من الصهاينة،
فيها رس��ول اهلل ﷺ باألنبياء ،كم يكون
وأن يق��دم روح��ه رخيصة يف س��بيل اهلل عز وجل.
والس�لام عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الش��هيد بإذن اهلل
إمتياز أمحد مرجتى
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الشهيد
المجاهد

أنور حممد سلمان العطوي

تاريخ الوالدة.1979/08/25 :
تاريخ الشهادة.2005/06/18 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "كف��ار داروم" الصهيوني��ة
وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم [التوبة]14 :

احلمد هلل رب العاملني ،قاصم اجلبارين ومذل املس��تكربين ،احلمد هلل قاهر عروش الطغاة املس��تبدين ،احلمد
هلل الذي أعزنا باجلهاد ،واحلمد هلل الذي ش��رفنا بالدفاع عن أرض فلس��طني ،وبالدفاع عن مقدس��اتنا ،وبالدفاع
عن حرية أس��رانا ،وكل املظلومني يف بالد املس��لمني عامة ،ويف أرض اإلس��راء واملعراج خاصة .أما بعد:
أحييك��م بتحي��ة اإلس�لام العظي��م ،وحتي��ة اإلمي��ان والوع��ي والث��ورة ،حتي��ة اجله��اد واملقاوم��ة واالستش��هاد.
الس�لام عليك��م ورمحت��ه اهلل وبركات��ه:
أنا الشهيد احلي بإذن اهلل (أنور حممد العطوي) ابن اإلسالم العظيم ابن (سرايا القدس) ابن منطقة التفاح.
إن عمليتن��ا ه��ذه ابتغ��اء مرض��اة اهلل ع� ّ�ز وجل ،وانتقام لدماء الش��هداء اليت س��قطت وروت أرض هذا الوطن
احلبيب ،وعمليتنا هذه ستكون أول سلسلة الرد على هذه اخلروقات اليت حتصل ً
صباحا ومسا ًء من قبل العدو،
واليت كان آخرها اغتيال (مروح أبو كميل) والشهيد القائد (عبد الفتاح رداد) ،ورد على االعتقاالت األخرية
ال�تي اس��تهدفت إخوانن��ا يف الضف��ة الغربي��ة وعل��ى رأس��هم ق��ادة العم��ل العس��كري والسياس��ي وال�تي كان آخرها
اعتقال األخ القائد يف (حركة اجلهاد اإلس�لامي) (حممد يوس��ف جرادات).
ويف نهاي��ة وصيتن��ا ل��ن ننس��ى أن نوج��ه رس��الة ألبن��اء الق��ردة واخلنازي��ر ،إن قواف��ل االستش��هاديني س��وف
تلحقك��م أينم��ا كنت��م وأينم��ا تواج��دمت ،فل��ن تناموا يف يوم من األي��ام إال إذا رحلتم عن أرضن��ا املباركة ،أرض
فلس��طني ..فارحل��وا حت��ى تنام��وا فه��ذه مس�يرتنا ،مس�يرة اجله��اد واملقاوم��ة باستش��هادييها ومقاوميه��ا وكل
الش��رفاء ،س��تظل تلحقك��م حت��ى نط ّه��ر أرض فلس��طني م��ن دنس��كم.
وأخ�يرًا ولي��س بآخ��ر ،نوصيك��م أيه��ا اإلخ��وة األحب��اب أن نك��ون متكاتفني ،وي� ً�دا واحدة ،وجس� ً�دا واحد ،وال
تفرط��وا بالبندقي��ة إال عل��ى أش�لائكم ،وال تنج��رُّوا وراء دني��ا يله��ث وراءه��ا الكث�يرون ،وهي س��لطة هنا وس��لطة
هن��اك ،وانتخاب��ات هن��ا وانتخاب��ات هن��اك ،ولكم من��ا كل احلب واالح�ترام والتقدير.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أنور حممد العطوي
276

وصية الشهيد (أنور العطوي) يف مكان تنفيذ العملية قبل تنفيذها بدقائق:
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،س��يدنا حمم��د وعل��ى آله وصحب��ه أمجعني،
وبعد:
ً
أنا العبد الفقري إىل اهلل وهو الغين عن العاملني ،أنا (أنور حممد س��لمان العطوي) كان ً
لزاما أن أقدم ش��يئا إىل
ديين ووطين وقد قدمت روحي رخيصة يف س��بيل اهلل .فها أنا اليوم أقدم نفس��ي ش� ً
�هيدا ،وال أزكي نفس��ي على
اهلل ،حيث إنه كان البد على كل مسلم أن يقدم نفسه للجهاد ،من أجل ديننا ووطننا يف وقت انسحبت فيه
معظم الرجال ،وتقاعست عن الدفاع عنها.
فأنا اليوم أكتب لكم وصييت هذه ،وأوصيكم بها:
 .1بتقوى اهلل والعمل على طاعته ،واجلهاد يف سبيل اهلل والعمل الصاحل.
 .2أوصيكم بالصالة يف مجاعة ،وخاصة الفجر .فصالة الفجر يف مجاعة يف املسجد هي مصنع الرجال.
 .3أوص��ي أهل��ي بالص�بر ،وأن يدع��وا ل��ي ب��أن أك��ون عن��د الرفي��ق األعلى ،وأوصي��ك (أبي) أن ال حت��زن ،وأن
حتس��بين عن��د اهلل ش� ً
�هيدا فأن��ت تعرف كم متنيت الش��هادة يف س��بيل اهلل.
 .4أوصي� ِ�ك (أم��ي) أن ال تدمع��ي ،وأن تفرح��ي .فاليوم أصبحت ً
وأنت حلم� ِ�ت أن أكون يف هذا اليوم
عريس��ا ٍ
ً
عريس��ا وأن أزف إىل احلور العني بإذن اهلل.
 .5أوصيكم إخواني وأخواتي أن تصربوا ،وأنتم الذين عرفتموني ً
دائما بينكم ،وادعوا لي بالرمحة.
 .6إىل كل م��ن عرف�ني :أرج��و أن تس��احموني إن أخط��أت يف حقك��م يف ي��وم م��ن األي��ام ،أو قص��رت فيك��م أو
اختلف��ت معكم ،س��احموني س��احمكم اهلل.
ً
ً
علي ،أو أي حق فليأخذه من والدي حتى ولو كان شيئا بسيطا.
 .7إىل كل من له دين ّ
 .8وأوصي أن أدفن مع الش��هداء ،وأن يصلي علي خالي (أبو أش��رف) ،وأن تكون الصالة يف مس��جد اجلوالني
إن أمكن.
 .9أوصيك��م مجي ًع��ا :بالتمس��ك بالدي��ن واجله��اد؛ ألنه عن الرس��ول س��يد اجملاهدي��ن وإمام الش��هداء أنه قال:
(م��ا ت��رك ق��وم اجله��اد إال ُّذل��وا) [أخرج��ه الطرباني] ،والتحل��ي باألخالق احلمي��دة ،وعدم التفريط ب��أي ذرة تراب من
مس��رى الرسول ﷺ.
 .10وهذا أخريًا وليس بآخر ،فادعوا لي بالرمحة واملغفرة وساحموني وجزاكم اهلل عين كل خري.
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أنور حممد العطوي
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الشهيد
المجاهد

أنور حممد عطية سكر

تاريخ الوالدة.1972/12/10 :
تاريخ الشهادة.1995/01/22 :
البلدة األصلية :قرية بيت جرجا  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
مزدوجة(*) حيث فجر جس��ده الطاهر يف جتمع جلنود االحتالل
الصهيوني على مفرتق (بيت ليد) يف الداخل الفلس��طيين.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

إىل أهل��ي األحب��اء ،إىل أم��ي ،وإخوت��ي ،وزوج�تي الغالي��ة :لق��د كان خي��اري يف ه��ذه الدني��ا الفاني��ة أن أتق��دم
حنو وجه اهلل العظيم ً
شهيدا بإذنه تعاىل ،والذي أسأله أن يرزقين إياها .فال تهنوا من بعدي وال حتزنوا وسلموا
أمرك��م إىل اهلل ،إن��ي تركت لكم اهلل ورس��وله.
أبي العزيز الغالي :أرجوك ً
علي فأنت
أول أن تساحمين عن كل صغرية وكبرية أخطأتها يف حقك ،ال تبك َّ
متعلم ،وتعلم ً
جيدا أجر الشهيد عند اهلل عز وجل ،وإىل لقاء قريب يف جنات اخللد يا والدي العزيز.
أم��ي احلبيب��ة الغالي��ة :طامل��ا س��هرت عل��ي الليال��ي واأليام وخفت عل� ّ�ي من اهل��واء الطائر ،أقوهلا لك ي��ا أماه ال
تبكي علي فأنا يف اجلنة العليا إن شاء اهلل مع الصديقني والشهداء ،واألنبياء فأرجو أن تزغردي؛ ألني شهيد ،وأن
تس��احميين يا (أمي) الغالية.
زوجيت احلبيبة :ال أدري ماذا أقول ،وأنا أودعك يف هذه الدقائق القليلة عرب هذه األسطر من رسالة الوداع،
ساحميين يا (رويدا) واصربي واحتسيب أجرك عند اهلل؛ ألني تركتك يف هذه الدنيا ،وكم متنيت أن يرزقين
اهلل بطف��ل قب��ل استش��هادي ،ولك��ن لعل��ه خ�ير يف قول��ه تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الكه��ف ،]46 :ف�لا تبك��ي عل��ي ب��ل أطلق��ي الزغاريد؛ ألن
زوجك ش��هيد وهو يس��تطيع أن حيصل على هذا املقام بإذن اهلل عز وجل.
أخ��ي وصديق��ي عب��د :ال حت��زن ،ودي��ر بال��ك عل��ى والدي��ك ،وك��ن هلم��ا ً
ناصح��ا واعط��ف عليهم��ا ،وزد يف
صالت��ك ،وال ترتكه��ا وس��احمين.
علي ،واصربي لعل اهلل جيمعين بك يف مستقر رمحته.
أخيت نوار :ال تبكي ّ
أخي عبد اهلل :ساحمين ،وال تزعل (أمي) وحافظ على صالتك.
أخيت رشيدة :ال تبكي علي وساحميين.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :صالح عبد احلميد شاكر حممد) من سكان خميم يبنا مبحافظة رفح.
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أخيت منور :حافظي على صالتك ودراستك وساحميين.
إخوتي مجي ًعا :أريد أن أطمئن أنكم س��احمتموني ،وال تزعلوا علي ،وبالنس��بة للديون اليت علي فهي .....1
علي ،وال تصبوا قهوة يف عزائي
 .....3 .....2أرجو أن تس��دوا ديوني بأس��رع وقت ممكن ،ووصييت أال يبكي أحد ّ
بل وزعوا حلويات.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أنور حممد سكر

279

الشهيد
المجاهد

بشري عبد الكريم حممود الدبش

تاريخ الوالدة.1965/08/04 :
تاريخ الشهادة.2004/10/05 :
البلدة األصلية :قرية القبيبة  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.9 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يس��تقلها مبدينة غزة ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد إشرافه وتنفيذه
لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولية.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على خامت املرس��لني ،س��يدنا حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه
ومن س��ار على دربه إىل يوم الدين .وبعد:
اإلخوة اجملاهدون على أرض فلسطني املباركة :يا أيها الذين قال عنهم املوىل عز وجل يف كتابه العزيز:

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ ص��دق
اهلل العظي��م[ .األح��زاب ،]23 :أيه��ا املنتظ��رون عل��ى طريق الش��هادة والش��هداء حياكم اهلل وأنتم تقبض��ون على دينكم

وعل��ى أرضك��م ،وتدفع��ون من دمكم وعذاباتكم مث ًنا هل��ذا االنتماء ،هلذا الدين ،وهلذا الوطن املقدس املبارك.
أوصيك�م إخوان�ي :قب�ل كل ش�يء بتق�وى اهلل والعم�ل عل�ى إرضائ�ه ،والبع�د ع�ن إغضاب�ه .أوصيك�م بأن

تكون�وا ً
ي�دا واح�دة عل�ى قل�ب رجل واح�د ،واعلموا أن ه�ذه احلياة الدنيا هل�و ولعب ،فال جتعلوه�ا غايتكم ،وال
تتنافسوا على شيء زائل ،واعملوا ليوم تشخص فيه األبصار ،وجهزوا أنفسكم للوقوف أمام اجلبار .اعملوا على
(الد ْن َيا ج َ
يف ٌ�ة َ ،و ُطال ُب َها ِك ٌ
الب)[ .موضوعات
أن تس�تحقوا رمح�ة العزي�ز الغف�ار ،واعملوا كما قال الرس�ول ﷺِ ُّ :
الصغاني]

اإلخوة اجملاهدون :يا أبناء اإلس�لام العظيم اعلموا أن جهادنا وقتالنا هذا هو من أجل إرضاء اهلل عز وجل،
ً
وحتقيق��ا ألوام��ره بالدف��اع ع��ن دينن��ا وأوطانن��ا .ل��ذا عليك��م أن تس��تمروا يف طريقك��م ه��ذا ،عليك��م أن تواصلوا
توجيه الضربات ألعداء اهلل ،قولوا هلم إن القتل واالغتيال واجملازر ال ميكن أن تثنينا عن مواصلة الطريق ،وال
حتزن��وا إن غادرك��م الش��هداء ،وال حتبط��وا إن كث��ر العدو عليكم بالعدد والعت��اد ،وكونوا ً
دائما على ثقة بأن
اهلل معك��م .امله��م أن حتقق��وا ش��روط وقوف��ه معكم ،اص�بروا وصابروا وكونوا عب��ادا هلل متحابني ،إخوة يف اهلل وال
جتعلوا للدنيا نصي ًبا يف حياتكم ،وال ترتكوا للشيطان ً
مكانا بينكم .هذه األرض وهذا الدين أمانة بأعناقكم،
دموع األمهات واألرامل وابتس��امات األطفال اليت اغتصبها احملتل من بني ش��فاههم ،ولوعة فراق األحبة ،كل
ذلك أنتم مس��ئولون عنه .لذا ال تنام الطلقة يف بيتها وال جيوز أن يغمد الس��يف ،وال لون اليوم إال األمحر القاني
(*) هو الشهيد اجملاهد( :ظريف يوسف العرعري) من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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وليس هلم عندنا إال القتل ،س��ددوا ضرباتكم ،وارفعوا قبضاتكم يف وجه الباطل ،وأعلنوها بدمكم بأش�لائكم:
إن هذه األرض أرضنا ،وإن فلس��طني كل فلس��طني لنا ،وال مكان للمحتل فيها.
وأخ�يرًا إخوت��ي ورف��اق درب��ي يا أبناء (الس��رايا) وجندها ،وقادته��ا ،وعناصرها :س��احمونا إن كنا قصرنا أو
أخطأنا يف حق أحد ،وتذكروا ً
دوما دمنا وتذكروا مش��اهد اجملازر واخلراب اليت ميارس��ها احملتل ضد ش��عبنا،
ً
واجعلوه��ا وق��و ًدا وزا ًدا ملواصل��ة ال��درب والطري��ق ،وأك��رر هن��ا ال جتعل��وا للدنيا مكان��ا يف قلوبكم ،وال تتنافس��وا
إال يف املع��ارك والش��هادة ،ال تبحث��وا ع��ن مناص��ب وأم��وال ه��ي إىل زوال ،واترك��وا الدني��ا لطالبيه��ا ،وفق��ط كم��ا
علمناك��م ال جن��د أنفس��نا إال يف غب��ار املع��ارك ،ويف أحض��ان األحزم��ة الناس��فة ،ويف اقتح��ام املس��توطنات .ال جند
أنفس��نا إال وحن��ن حنتض��ن البندقي��ة ،أو اللغ��م والقنبل��ة ،ه��ذا مكانن��ا وهذا س��بيلنا إىل جنان اهلل.
وقب��ل ال��وداع :أوصيك��م به��ذا اخلي��ار املبارك ،حافظ��وا على طهارته وقداس��ته ،إىل اللقاء ب��إذن اهلل يف اجلنان،
مع األنبياء والصديقني والش��هداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
بشري عبد الكريم الدبش
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الشهيد
المجاهد

جهاد أنور خليل حبيب

تاريخ الوالدة.1991/12/31 :
تاريخ الشهادة.2012/01/08 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء عمل��ه يف أح��د األنف��اق
العسكرية على حدود قطاع غزة واليت تستخدم الصطياد جنود
الع��دو الصهيوني.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

أنا أخوكم الش��هيد احلي بإذن اهلل تعاىل( :جهاد أنور خليل حبيب) ابن (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري
لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) ،ابن مس��جد الرمحن والقرآن.
ولست أبالي حني أقتل ً
على أي جنب كان يف اهلل مصرعي
مسلما
وصي�تي إىل أهل��ي وإخوان��ي وكل م��ن عرفين :إن طريق اجلهاد ماض إلي يوم القيامة س��واء حلقنا به أم مل
نلحق ،لكن اخلاسر هو الذي يرتك هذا الطريق املبارك ميضي دون أن يكون أحد جنوده.
إىل أم��ي وأب��ي الغالي�ين :ال حتزن��وا عل��ى فراق��ي لك��م ،فه��ذا ق��در اهلل ع��ز وجل ،وتل��ك هي س��نة اهلل يف األرض

ﱹﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .الرمح��ن]27-26 :

إىل إخوان��ي وأحباب��ي وأبن��اء مس��جدي :أوصيك��م ب��أن تبقوا حمافظ�ين على صالتكم ودينك��م وجهادكم،
أس��أل اهلل ع��ز وج��ل أن يرمحن��ا وإياك��م وأن جيمعن��ا يف مس��تقر رمحته ،وأن جيعل لنا لق��اء قريب يف جنته.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
جهاد أنور حبيب
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الشهيد
المجاهد

حامت طالل شعبان أبو القمبز

تاريخ الوالدة.1985/02/21 :
تاريخ الشهادة.2002/04/12 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على جتمع جلنود االحتالل الصهيوني يف معرب
"إيري��ز" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د اجملاهدي��ن ،س��يدنا حممد وعل��ى آله وصحب��ه الطيبني
األطه��ار .وبعد:
ً
ً
وانتقاما لدماء الش��هداء يف فلس��طني ،ولصيحات الثكاىل واألرامل يف
انطالقا من انتمائنا إلس�لامنا العظيم،
خمي��م جن�ين والقائ��د حمم��ود طوالب��ة ،أقدم نفس��ي أنا الش��هيد احلي ب��إذن اهلل (حامت طالل ش��عبان أبو القمبز)
"ً 19
عاما" أحد جماهدي (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلسطني) من سرية
الشهيد اجملاهد (حممود طوالبة) ،داع ًيا اهلل العلي العظيم أن يتقبل مين هذا العمل مرضاة لوجهه الكريم ،وأن
جيمعين برس��ول اهلل صلى اهلل عليه وآله وس��لم أنا وأهلي وأحبائي يف الفردوس األعلى.
أيه��ا اإلخ��وة املوح��دون :إن طري��ق اجله��اد يف س��بيل اهلل يعترب من أفضل األعمال بع��د اإلميان باهلل عز وجل،
وخاص��ة وحن��ن يف ه��ذا الزم��ن يف مرحل��ة التح��دي م��ع الصهاين��ة األجناس ،ل��ذا إخواني األحباب ق��د اخرتت هذا
الطري��قً ،
إميان��ا م�ني ب��أن ه��ذا الطريق ه��و الطريق الوحي��د الذي من خالله س��نحرر أرضنا ال�تي اغتصبها أبناء
الق��ردة واخلنازير.
أم��ي العزي��زة :أعل��م أن فراق��ي صعب عليك ،ولكن ش��اء اهلل س��بحانه وتع��اىل أن خيتارني لتنفي��ذ هذا العمل
اجله��ادى ال��ذي ه��و ف��رض عل��ى كل مس��لم ،فأدع��وك (أم��ي) احلبيب��ة أال حتزن��ي ،وال تلطم��ي خ� ً�دا ،وال تعل��ي
صوت��ك ،ف��إن ه��ذا يا (أماه) س��وف يعذبين.
أمي احلبيبة :أرجوك كل الرجاء أن تدعي لي يف كل صالتك ،وخاصة يف الس��جود ،فإنه أقرب ما يكون
العب��د م��ن رب��ه وه��و س��اجد ،وأطلب من��ك أال تبكي علي فإن هذا س��يعذبين ،كما وأرجوك يا (أم��ي) الغالية أن
تس��احميين وتصربي على فراقي لك فإنين إن ش��اء اهلل يف جنان الفردوس.
أبي الفاضل :اعلم إن هذا الفراق ليس فراق اجلفاء ،بل هو لقاء سألقى به ربي إن شاء اهلل سبحانه .لذا أرجو
منك الصرب ،وأرجوك يا (أبي) أن تساحمين وتدعو لي باخلري ،وال حتزن وال تبتئس على هذا الفراق ،وأدعوك يا
(أبي) الغالي أال تقيم لي أيام عزاء ،بل أقم لي أيام فرحة وس��رور مبناس��بة عرس��ي اجلديد ،وهذا العرس تكون
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فيه األناشيد احلماسية اإلسالمية ،فإن طريق االستشهاد الذي اخرتته هو بإذن اهلل سيقودني إىل جنات اهلل اليت
وعدنا بها س��بحانه ولن خيلف اهلل وعده .وطريق االستش��هاد هو الذي س��يزيل الس��رطان الصهيوني العنصري
احلاقد على املسلمني من على أرض فلسطني احلبيبة .واعلم يا (أبي) العزيز أن عملي اجلهادى هذا قد اختاره
اهلل لي ،وليس بدونه سيطول عمري؛ ألن اهلل هو الذي ِّ
يقدر اآلجال لكافة الناس.
إخواني وأخواتي :أدعوكم مجي ًعا أن تصربوا ً
دائما ،وال تبكوا وال حتزنوا بل افرحوا وشاركوا يف عرسي،
فإنين اآلن يا إخوتي عند مليك مقتدر ،ولست إن شاء اهلل معذ ًبا.
وإىل مجي��ع أقارب��يً :
أيض��ا أق��ول هل��م أال تنزل دمع��ة واحدة من عيونكم؛ ألني أريد منك��م أن تعطوا العرس
حقه يف البهجة والفرحة ،فإن الشهادة يف سبيل اهلل من أشرف األعمال اليت توصل اإلنسان إىل رضا اهلل ،وهي من
أفضل السبل اليت ستوصلين بإذن اهلل إىل جنات عدن اليت وعدنا اهلل بها.
إىل مجي��ع أصدقائ��ي األع��زاء :س��احموني إن كن��ت قصرت معكم ً
يوما من األيام ،وأدع��و لي أحبائي باخلري
ً
دائم��ا ،وال يصيبنك��م الوه��ن واليأس هلذا الفراق ،فإني بإذن اهلل س��ألتقي مع (الش��قاقي) و(عياش) و(أبو اهلنود)
و(أن��ور س��كر) و(عم��اد عق��ل) و(حمم��د فرح��ات) و(أس��امة حل��س) و(نبي��ل العرع�ير) و(أمحد خزي��ق) والقائد
(حمم��ود طوالبة) وكل الش��هداء يف جن��ات النعيم اخلالد.
أدع��و األم��ة اإلس�لامية :أن تس�ير عل��ى درب اجله��اد يف س��بيل اهلل ،وتنس��ى طري��ق املفاوض��ات واملس��اومة على
األرض؛ ألن طري��ق املفوض��ات اهلزي��ل مع اليهود ش��ذاذ األفاق ال يأت��ي لنا إال مبزيد من الذل والعار واهلزمية ،أما
اختياركم يا أمة اإلسالم لطريق اجلهاد إلعالء كلمة اهلل كما أمرنا القرآن الكريم فإنه هو الطريق األفضل،
والوحي��د لط��رد قتلة األنبياء من أرضنا الطاهرة وهزميتهم اهلزمية الس��احقة.
إخواني شباب املساجد عامة ،ويف مسجد املعتصم خاصة أدعوكم إىل:
 .1االلتزام يف الندوات الدينية ،واحملافظة على أداء الصلوات مجاعة يف املسجد.
 .2احرص��وا عل��ى قي��ام اللي��ل ،ول��و يف أول األم��ر بركعتني فاهلل بعد ذلك س��يعينكم عل��ى أن تقوموا أكثر
من ركعتني.
 .3احرصوا على األخوة واحملبة فيما بينكم ،وال ختتلفوا على أمور بسيطة فتفشلوا وتذهب رحيكم.
 .4ال تتحدثوا إال مبا يرضي اهلل ،وال تتكلموا يف املساجد إال يف قضية ُ
ختص شريعة اإلسالم.
 .5احرصوا على قراءة األذكار الواردة عن الرسول عليه الصالة والسالم ،واقرؤوا القرآن الكريم.
اللهم خذ من دمائي حتى ترضى.
اللهم ارزقين شهادة تغفر لي ذنوبي ،وترضى بها والدي وإخواني وأخواتي وأصدقائي.
والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم أمجعني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حامت طالل أبو القمبز
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الشهيد
المجاهد

حازم ياسر حممد ارحيم

تاريخ الوالدة.1980/01/08 :
تاريخ الشهادة.2004/07/22 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يس��تقلها مبدينة غزة ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد إشرافه وتنفيذه
لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولية.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،قاه��ر الطغ��اة املتجربي��ن ،وناص��ر عب��اده املخلص�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د
اجملاهدي��ن وإم��ام املتق�ين ،حمم��د ﷺ وصحب��ه الطاهري��ن .وبع��د:
يق��ول اهلل تب��ارك وتع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

ش��عبنا الصامد واملرابط :س�لام من عند اهلل تعاىل ورمحته وبركاته ،س�لام الش��هداء الربانيني ،س�لام الدم
والرصاص .وبعد:
م��ن ه��ذا الوط��ن اجمل��روح ،م��ن ب�ين تراب��ه املخض��ب بالدم��اء ،م��ن نكب��ات كل بي��ت س��كنه األمل والقهر من
ظل��م وج��وع وحص��ار وقت��ل ودم��ار ،فالبد أن يبزغ فجر االنتصار ،واالنتصار بال��دم قادم .فال تكون هناك عزة
وال تاري��خ وال كرام��ة ب�ترك الس��يف واجله��اد ،فم��ا ت��رك ق��وم اجله��اد إال ذل��وا ،م��رة أخ��رى نقس��م برب الس��ماء..
رب املس��تضعفني والفق��راء أن نقتح��م كل اخلط��وط لنص��ل إىل خ��ط الن��ار واالنتق��ام ،لنلق��ى اهلل بإذن��ه عل��ى
وج��ه حيم��ده امل��وىل وميجده يف الفردوس األعلى ،وس��نجعل من املس��توطنات ً
هدفا لعملياتن��ا االنتقامية ،كما
عودتكم س��ريتكم الباس��لة ،س��رية الربانيني األحرار ،س��رية االقتحام واالنتقام ..اليت حبوزتها "عهدة اثين عش��ر
استشهاد ًيا" .وعدتكم أنها إذا ضربت أوجعت ،فكان الفاتح األول (أمحد اخزيق) وعمليته املعقدة ،واليت أذهلت
الع��دو وحطم��ت معنويات��ه يف نتس��اريم ،مم��ا أدى إىل قت��ل ثالث��ة م��ن اخلنازي��ر وإصاب��ة ثالث��ة آخري��ن .م��رو ًرا
باملقتحمني (حممد ارحيم) و(سامل حسونة) اللذين دمرا برج مراقبة ،واشتبكا مع اجلنود حوالي ثالث ساعات.
ً
ووصول للعملية اجلريئة يف ش��هر رمضان 2002م مبحاذاة س��لك مس��توطنة "نتس��اريم" حيث مت تفجري حقل
ألغام مضاد لألفراد ،مما أدى إىل مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين من وحدة مشاة املدرعات ،وأتت العملية
ً
بع��د س��اعات م��ن اغتي��ال القائ��د (إي��اد صواحلة) يف جنني ،وال نقول انته��ا ًء ،بل ً
انطالقا بف��ارس ليلة القدر
دائما
الش��هيد (حممود ش��لدان) الذي دمر جي ًبا عس��كر ًيا مبن فيه بالعبوات والقنابل ،واس��تطاع االش��تباك مع جنود
املوق��ع العس��كري يف جح��ر الدي��ك ألكث��ر من س��اعتني ،يقاتل ببس��الة وج��رأة ،جماه� ً�دا ربان ًيا ً
وفارس��ا حممد ًيا.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :رأفت حممد أبو عاصي) من سكان حي الزيتون مبحافظة غزة.
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إخوتنا :بكل الوس��ائل س��نضرب ،بالس��كني والقنابل ،بالرصاص والعبوات ،بالصواريخ وقذائف اهلاون ،باهلل
أكرب سنقتحم ونهاجم.
اإلخ��وة اجملاه��دون :ﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]39 :يف ه��ذا الزم��ن
الصعب ،والعامل من حولنا ظامل ،ال خيار س��وى خيار البندقية والرصاص ،ال خيار س��وى القرآن ،وال حل س��وى
املقاومة ،س��وى الدم والش��هادة ،س��وى القنابل والعبوات ،لنزرع يف قلب الكيان االنكس��ار واجلزع واخلوف ،وليجرب
على الرحيل صاغرًا ،وسيهزم بإذن اهلل كما مرغت أنوفه يف البحر والرب ومالحم البطولة يف نتساريم( .سرايا
الق��دس) الش��هيد (أمح��د خزي��ق) ورف��اق ال��درب الرباني�ين ،ويف عتصمون��ا (كتائ��ب القس��ام) والش��هيد (حممد
فرحات) والقساميون.
ً
ً
اإلخ��وة يف (الس��رايا) :أعل��م أن�ني مطل��وب للصهاين��ة حي��ا أو ميتا ،كم��ا كل جماهد مقاتل يف س��بيل العزة
والكرام��ة ،ف��إن س��جنت فه��ي وصي�تي من بع��دي ،أو قتلت يف س��بيل اهلل فهذه ً
أيضا وصي�تي احلية من بعدي:
 الشهداء أمانة يف أعناقكم ،كما أن الدماء والوطن أمانة ال يستهان بثمنها. األمانة الكربى أن يكون عملكم ًخالصا هلل دون غريه ،متجردين من احلزبيات والدنيا ،طهارة الوسيلة من
ً
ً
طهارة الغاية ،ينصركم اهلل ويثبت اخلطا بتأييدكم بالتوفيق ،عمل هلل نظيفا ال لس��معة أو س��يادة أو ريادة،
خ��ط الرباني��ون األح��رار ه��ذه أمان��ة ،وإن ح��دث خالف مع إخوتنا األحب��اب يف باقي الفصائل فليت��م حله بالود
والتسامح ،وكونوا بعيدين عن مواضع اخلالف ،وال تكونوا إال واسطة خري فقط ،حافظوا على استشهادييكم
بالس��رية ،وس��ريتكم ً
أيضا أمانة يف أعناق فرس��انها املغاوير ،ال يفت يف عضدكم فراقي ،فس��يخلف القائد بإذن
ً
اهلل ألف قائد ..أعلم أنه حيزنكم كثريا هذا الفراق ،ولكن س��يخلفين مهندس رباني آخر إن ش��اء اهلل .فاملعركة
مع الصهاينة ً
حتما إىل ذلك إما النصر أو الشهادة ،والصراع طويل ال يركن إال للرجال األقوياء ،يا أسود املعارك،
ً
يا صهيل اخليول ،وس��باق األعراس إىل الفردوس نزل بإذن الباري.
اهلل أكرب والنصر لإلسالم واجملاهدين
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حازم ياسر ارحيم
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الشهيد
المجاهد

حسن موسى رمضان البنا

تاريخ الوالدة.1985/02/10 :
تاريخ الشهادة.2004/12/15 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على قائد اجملاهدين ،رسول اهلل ﷺ .وبعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل (حس��ن بن موس��ى البن��ا) من منطق��ة التفاح ،ابن (س��رايا الق��دس) اجلناح
العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أتقدم بنفس��ي يف هذه العملي��ة اجلهادية ابتغ��ا ًء لرضوان
اهلل تع��اىل ،والس�ير عل��ى طري��ق النيب ﷺ الذي جاه��د يف اهلل حق جهاده ،وغرس راية التوحيد فوق كل األرض.
أهلي وإخواني األحباء :أوصيكم بتقوى اهلل تعاىل ،وساحموني ،واعلموا أنين يف سبيل اهلل أمضي ،فادعوا لي
بأن أفوز جبنات عرضها السموات واألرض ،وال حتزنوا على فراقي.
فيا شباب اإلسالم العظيم :أوصيكم باختاذ اجلهاد املقدس وإياكم أن تتقاعسوا عنه ،واعلموا أننا يف بالد
املس��لمني أمان��ة يف رقابك��م ،فيج��ب عليك��م حتريرنا ف�لا تتأخروا يف ذلك ،وال تقولوا ً
وداع��ا ،بل إىل لقاء يف جنات
عرضها السموات واألرض.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حسن موسى البنا

(*) هو الشهيد اجملاهد( :أشرف حممود بعلوشة) من كتائب شهداء األقصى ومن سكان حمافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

رامي حممد جعفر البيك

تاريخ الوالدة.1981/11/25 :
تاريخ الشهادة.2003/06/08 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
يف عملي��ة استش��هادية بطولي��ة مش�تركة م��ع فصائ��ل املقاوم��ة
الفلس��طينية القتح��ام موقع "إيريز" العس��كري مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

َ
َ َْ ُ
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال ،قال رسول اهلل ﷺَ ( :و َّال ِذي َن ْف ُس ُ َ
يل
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه ل َو ِد ْد ُت أ ِّني أغزو ِف َس ِب ِ
اهللَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزوَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزو َف ُأ ْق َت ُل)[ .صحيح مسلم]
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام على أش��رف اخلل��ق ،وقائد الغر احملجلني ،حمم��د بن عبد اهلل وعلى
آل��ه وصحبه وم��ن تبعه إىل يوم الدين .وأما بعد:
ه��ذه وصي��ة العب��د الفق�ير إىل اهلل (رامي حممد البيك) (ً 21
عاما) من منطقة الزيتون ،مس��جد الفاروق ،ابن
(س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي فلي فلس��طني) ،والذي أحتس��ب عند اهلل ش� ً
�هيدا،
وال نزك��ي عل��ى اهلل أح� ً�دا .وإذ أق��وم به��ذا العم��ل اجله��ادي وال��ذي أس��أل امل��وىل ع��ز وج��ل أن يتقب��ل م�ني لتك��ون
كلمة اهلل هي العليا ،وكلمة الذين كفروا السفلى ،ولتسود راية ال اله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ليس فوق ثرى
فلس��طني وحس��ب ،بل يف كل بقاع األرض.
زماننا هذا زمن ال حيييه إال اجلهاد ،إن اجلهاد بالنس��بة ألمتنا اليوم كاألكس��جني الذي يتنفس��ه املريض،
لتدب فيه احلياة ..نعم ،إن رئة أمتنا حتتاج إىل أكسجني اجلهاد ،لتشتعل ً
فتيل أمام العدو ،فال يبقى وال يذر منهم
ً
أحدا ،وبدون هذا اجلهاد سوف تأتي قوى الشرق والغرب وتتداعى لضربنا كما هو احلال يف فلسطني ،إذ جتتاح
قوات العدو الصهيوني مدننا وقرانا وتهدم البيوت على رؤوس شيوخنا ونسائنا وأطفالنا بال رمحة وال هوادة.
ال َم ُم أَ ْن َت َد َاعى َع َل ْي ُك ْم َك َما َت َد َاعى َْ
وش ُك ُْ
ال َك َل ُة إِ َل َق ْص َع ِت َهاَ ،ف َق َال
وصدق رسول اهلل ﷺ عندما قالُ ( :ي ِ
َ ٌ
َ
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ُ
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ُ
َ
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ُ
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ُ
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قا ِئلَ :و ِم ْن ِقل ٍة ن ُن َي ْو َم ِئ ٍذ؟ قالَ :بل أنت ْم يوم ِئ ٍذ ك ِث ٌري ول ِكنكم غثاء كغثا ِء السي ِل ولينزعن اهلل ِمن صد ِ
َْ
ٌ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
وبكُ�م ال َو ْهَ�ن ،ف َق�ال قا ِئلَ :يا َر ُس�ول اهلل َو َما ال َو ْه ُن؟ ق�الُ :ح ُّب ُّ
الد ْن َيا
َع ُد ِّوكُ�م ال َها َب�ة ِم ْنك ْ�م َول َي ْق ِذف َّ�ن اهلل ِف قل ِ
َاه َي ُة الَْ ْو ِت)[ .سنن أبي داوود] ،وأكثر مما يرعب اليهود والغرب اجلهاد واالستشهاد ،ألنهم يدركون معناه.
َو َكر ِ
احلم��د هلل رب العامل�ين ،ونق��وم به��ذا العم��ل لنؤكد على وحدة الدم الفلس��طيين ،ولنع ّب��د جبمامجنا طريق
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :حممد يوسف أبو بيض) من كتائب الشهيد عز الدين القسام ،و(موسى إبراهيم سحويل) من كتائب شهداء األقصى.
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راية ال إله إال اهلل ،حممد رس��ول اهلل.
وأخريًا :يف سبيل اهلل منضي ،نبتغي رفع اللواء ،فليعد للدين جمده ،وليعد لألقصى طهره ،ولرتق منا الدماء.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رامي حممد البيك
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الشهيد
المجاهد

رائد حممد مصطفي القرم

تاريخ الوالدة.1984/05/05 :
تاريخ الشهادة.2006/11/07 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
مواجهة مسلحة مع القوات اخلاصة الصهيونية أثناء قيامه بزرع
عب��وات ناس��فة على حدود مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

قال تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]191 :

وصي�تي لك��م ول��كل اجملاهدي��ن األطه��ار :أن��ا أخوك��م يف اهلل العب��د الفق�ير إىل اهلل( :رائ��د حمم��د الق��رم) (أب��و
هش��ام) اب��ن اإلس�لام العظي��م ،واب��ن (س��رايا الق��دس) واب��ن (جيش الق��دس) واب��ن (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف
فلس��طني) ،أق��دم نفس��ي وروح��ي وكل م��ا أمل��ك ً
قربان��ا إىل اهلل ،ويف س��بيل حتري��ر أرضن��ا من احملت��ل الغاصب.
إخواني وأحبائي يف خميم الشاطئ :أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل واحملبة فيه ،فهذه الدنيا فانية ،وما عليها
فان .لذلك متسكوا بدينكم وجهادكم لتحرير أرضكم ،وال جتعلوا اهلل أهون الناظرين إليكم ،والزموا كتابه
وسنة نبيه ﷺ.
أحبائ��ي :عن��د مساعك��م نب��أ استش��هادي ال حتزن��وا ،وال تبكوا فهذا قدرن��ا .كنت ً
دائما أمتنى الش��هادة ،وأن
ً
أجل��س م��ع املصطف��ى ﷺ عل��ى احل��وض ،وأش��رب م��ن يده الش��ريفة ش��ربة م��اء ال أظمأ بعده��ا أب��دا ،وأن أجالس
األنبياء والصحابة الكرام آل بيت رسول اهلل ،الذين ظلموا واضطهدوا ً
دفاعا عن العقيدة ودين اإلسالم العظيم.
وصييت ألهلي وإخوتي وأهل بييت:
أم��ي العزي��زة عل��ى قل�بي :أوصيك بتقوى اهلل ،والس�ير على نهج الرس��ول الكريم ،وأال تبك��ي على فراقي فهذا
قدرنا ،كتب علينا املوت والفناء ،ونس��أل اهلل أن يتخذنا ش��هداء.
(أمي) كنت ً
دائما يف قليب ،أفكر فيك ويف همومك ،ولكن حتملي واهلل املستعان .وأسأل اهلل أن جيعل صربك
ً
ذخرًا لك يف اآلخرة( .أمي) ليكن دعاؤك دائما :اللهم كما مجعتنا يف دنيا فانية ،فامجعنا يف جنة عالية نشرب
فيها من يد احلبيب ﷺ شربة ماء ،ال نظمأ بعدها ً
أبدا.
أب��ي احلبي��ب( :أبي) س��احمين ،وس��احموني كلكم ،إن أخطأت يف حقكم( .أبي) أق��م الصالة إن الصالة تنهى
ع��ن الفحش��اء واملنك��ر ،وتهدي��ك إىل الص��راط املس��تقيم( .أب��ي) إخوت��ي يف رقبت��ك أمان��ة فحافظ عليه��م ،وأعنهم
وك��ن م��ع اهلل يك��ن معك ،ويرزقك من حيث ال حتتس��ب.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :محدي إبراهيم البطش) من سكان بلدة جباليا البلد مبحافظة مشال غزة.
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إخوت��ي( :رم��زي) ،و(رام��ي) ،و(مصطف��ى) ،و(ف��ادي) ،و(س��ليم) ،و(حمم��د) ،و(رم��وز) و(حن�ين) :حافظ��وا
على أنفس��كم ،وعلى بعضكم ،وال جتعلوا للش��يطان مكانا بينكم ،وال تغضبوا أمكم وأباكم وحافظوا عليهما،
وال جتعلوهما حيتاجان ً
أحدا غريكم ،واتقوا اهلل يف أنفس��كم ،وحافظوا على صالتكم ،وعباداتكم وجهادكم،
وادع��وا اهلل أن ترزق��وا الش��هادة يف س��بيل اهلل.
زوج��ات إخوان��ي وأبناءه��م :علم��وا أبناءك��م الدف��اع ع��ن أرضه��م ،وكي��ف يكون��ون جن��و ًدا لإلس�لام ،وأن
يلتزموا نهج اجلهاد واملقاومة من أجل حترير أرضنا ،وحافظن على أنفسكن وأبنائكن ،وبارك اهلل لكم وعليكم.
جدتي :ساحميين إن كنت أخطأت يف حقك ،وساحميين وبارك اهلل فيك.
وإىل كل من عرفين يف فلسطني وخارجها وحركيت وجماهدينا وكل من مسع عين :ساحموني ،وادعوا
اهلل أن يغفر لي ويتقبلين شهيدا يف سبيله ،وساحموني إن نسيت أحدكم وبارك اهلل فيكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رائد حممد القرم
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الشهيد
المجاهد

رماح فايز عبد احلسين

تاريخ الوالدة.1985/03/16 :
تاريخ الشهادة.2011/09/07 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دي الع��دو
الصهيون��ي باس��تهداف الس��يارة ال�تي كان يس��تقلها جنوب قطاع
غزة ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ق��ال اهلل ع��ز وج��ل يف س��ورة القص��ص :ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .القص��ص ،]6-5:وق��ال رب الع��زة يف أواخ��ر س��ورة العنكب��وت :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت ،]69 :أم��ا بع��د:

أصل��ي وأس��لم عل��ى حمم��د وآل��ه الطيب�ين ،وأس��لم عل��ى صحاب��ة رس��ول اهلل الغر احملجل�ين ،وعل��ى أصدقائهم
وعل��ى التابع�ين .نع��م م��ن لب��وا ن��داء الواج��ب كم��ا ها حن��ن اآلن نليب ،وأس��لم على م��ن بايعه وقات��ل معه حتى
نصر اهلل الدين ورفع شأنه ،السالم عليكم يا عباد اهلل املخلصني ،السالم على جند اهلل وأسود اهلل الثابتني ،السالم
عليك��م ي��ا أه��ل الرب��اط يا أهل الش��ام أنتم خرية اهلل وجن��ده املفلحون بإذن اهلل.
أن��ا أخوك��م يف س��بيل اهلل ودين��ه وعل��ى خ��ط املواجه��ة ب��إذن اهلل( :رم��اح فايز العبد احلس�ني) (أب��ا فايز) ابن
األمة اإلسالمية اجملاهدة املرابطة وابن (حركة اجلهاد اإلسالمي) وجهازها العسكري الضارب (سرايا القدس).
أكتب هذه الكلمات الطيبات ً
اتباعا هلدي وسنة حممد صلوات ربي عليه ،أكتبها لعلها تكون كلمات صدق
ووفاء ..كلمات عز وفخار ..كلمات ثورة وانفجار ..كلمات تهز األركان ..كلمات تبقى على مدار التاريخ
ال متح��ى حت��ى يعل��م ه��ؤالء الصهاين��ة أن جند حممد وجند آل بيت حممد وجن��د صحابة حممد ماضون على
طريق اجلهاد ،ومل يبايعوا إال اهلل عز وجل .وستتضح الشاشة املسربلة بالدم أن فلسطني تئن وتصرخ من دنس
اليهود ،ومن تقاعس املسلمني عن نصرة قضيتها العادلة ،لكن يا قدس ويا فلسطني لن تهادني ولن تبقي على
هذا احلطام الذي وضعه مشروع أمريكا ومشروع الغرب املستعمر الذي متثل رأس حربته إسرائيل.
لق��د حتركن��ا ي��ا فلس��طني إلي��ك بكفن��ا البس��يطة ال�تي س��نواجه به��ا املخ��رز اللعني ،وه��ذه عالم��ات النصر
والتحرير تربق من ثنايا الوطن ،وها هو القرآن يصدح يف آذاننا وعد اهلل اخلالق .نعم إن وعد اهلل نصر املوحدين
يتزي��ن لن��ا م��ن قل��ب الق��رآن الكري��م ﱹ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .اإلس��راء]7 :
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احلم��د هلل إن ه��ذه اآلي��ات تثل��ج قل��وب املؤمنني ،وتعز املؤمنني ،ونعلم ب��أن اهلل ال خيلف وعده ،ونعلم بأن اهلل
ناصر جنده هذا يقني مشينا عليه وتعلمناه على يدي حممد ﷺ وعلى يدي املعلم الدكتور (فتحي إبراهيم
الش��قاقي) (أب��و إبراهي��م) .وكم��ا نالح��ظ يف تارخين��ا اإلس�لامي بوجود حترك بش��ع يف هذا املش��روع االس��تعمار
الغاصب ،والذي تتمركز وتكون رأس حربته ما تسمى "إسرائيل" إلسقاط أي نوع من االحتاد أو إقامة اخلالفة
الراش��دة اليت كنا نطمح إليها ،لذلك إن هذا اخليار املقدس هو الذي أقف اآلن على خطوط طوله ،وأرى اجلنة
عل��ى مش��ارفه ،وأرى األقص��ى ،وأرى اجملاهدي��ن والش��هداء ينادون�ني أن أركب معنا ،وال تكن م��ن املتخاذلني ،وال
تكن من املتقاعسني.
إخواني يف اهلل :أوصيكم بأن ال ترتكوا خط اجلهاد ،وأن ال تتقاعسوا عنه ،وأوصيكم بأن تبقوا حافظني
لطريقنا وحافظني ومتابعني لصالة الفجر ،وحافظني لكتاب اهلل عز وجل ،وأال تيأسوا من هذا الطغيان ومن
هذا االستضعاف الذي نواجهه؛ ألن اهلل عز وجل قال :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشرح:
 ،]6-5وهذا تأكيد من اهلل عز وجل فإما يكتب اهلل على أيدينا النصر أو الشهادة ،ولكن نسأل اهلل أن يصطفينا
شهداء مقبلني غري مدبرين ..مقبلني غري مدبرين ،هذا ما نتمناه من اهلل عز وجل ،وأن جيمعنا مع حبييب
حممد ﷺ ،نسأل اهلل عز وجل أن نكون أخلصنا النية وأن نكون لبينا نداء الواجب ،ونسأل اهلل عز وجل أن نكون
قد حافظنا على نهجه وأن ال نكون من املتخاذلني ،نسأل اهلل عز وجل أن يتقبلنا يف عداد الشهداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رماح فايز احلسين

293

الشهيد
المجاهد

سامل حممد سليم حسونة

تاريخ الوالدة.1981/10/28 :
تاريخ الشهادة.2002/04/19 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "نتس��اريم"
الصهيوني��ة جن��وب مدين��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم [آل عمران]169 :

يا مجاهري شعبنا الصامد :سالم اجملاهدين عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
يف وق��ت تش��ن في��ه ق��وة البغ��ي الصهيوني��ة ح��رب اإلب��ادة والقت��ل ،وه��دم البي��وت وتدم�ير املنش��آت ،وقت��ل
األطف��ال الرض��ع .كل ه��ذا يكش��ف ع��ن بش��اعة ه��ذا الع��دو ،وع��ن جرائم��ه ضدن��ا.
إخوان��ي اجملاهدي��ن :ش��ددوا ضرباتك��م املوجع��ة ضد ه��ذا العدو اجملرم ،س��ددوا رمياتكم ،صوب��وا بنادقكم،
اضغط��وا عل��ى أحزمة التفج�ير ،احرقوا األرض من فوقه��م ومن حتتهم.
أيه��ا اجملاه��دون :ال تتخ��ذوا لغ��ة س��وى لغ��ة اجله��اد واملقاوم��ة؛ ألنه��ا ه��ي الس��بيل الوحي��د لتحري��ر األرض
واملقدس��ات ،أم��ا حن��ن يف (س��رايا الق��دس) نه��دي ه��ذه العملي��ة الفدائي��ة إىل ش��عبنا الصاب��ر والصام��د يف الوط��ن
والش��تات.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامل حممد حسونة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد ياسر ارحيم) من سكان حي الزيتون مبحافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

سعدي حممود سعدي حلس

تاريخ الوالدة.1989/12/16 :
تاريخ الشهادة.2011/03/22 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر من الطائ��رات الصهيونية
ومعه جمموعة من اجملاهدين ،لريتقي ش� ً
�هيدا بعد مش��وار طويل
م��ن العم��ل اجله��ادي املق��اوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

وأن��ا أنتظ��ر لق��اء اهلل تع��اىل ،أنتظ��ر أن جيمعين اهلل مع إخواني الذين س��بقوني إىل اجلنان ،أدعو اهلل أن أكون
م��ن ه��ؤالء الش��هداء الذين اصطفاه��م اهلل عز وجل يف رمحته.
إخوان��ي اجملاهدي��ن :أوصيك��م بتق��وى اهلل ،أوصيك��م ب��أن يك��ون عملك��م ً
خالص��ا لوج��ه اهلل تع��اىل وأن يك��ون
عملك��م بعي� ً�دا ع��ن الري��اء واملش��احنة م��ع اآلخري��ن ،حن��ن مفارق��ون ه��ذه الدني��ا ..دني��ا الفن��اء إىل دني��ا اخلل��ود،
أدعوكم لتوحيد صفوفكم وأن حتبوا اجلميع ،وأن تقاتلوا يف خندق واحد ،واالبتعاد عن كل ما يغضب اهلل
ً
وخصوصا صالة الفجر ،وقيام الليل؛ ألن الصالة هي اليت تقرب العبد من
عز وجل ،متسكوا بالصلوات اخلمس
اهلل س��بحانه وتع��اىل ،وأن حتافظ��وا عل��ى املس��اجد ،وأن تكون��وا من حفظة القرآن؛ ألن��ه ينري القبور.
إخواني اجملاهدين :أمتنى أن يكون رحيلي قري ًبا ،وأن ألقى وجه اهلل تعاىل ،أوصيكم مبراعاة (أبي) و(أمي)
ب��أن تزوروهم��ا ً
دائم��ا ،وختفف��ا عنهم��ا؛ ألن (أبي) و(أمي) هما ُقرة عيين ،حنن مفارق��ون من دنيا الفناء إىل دنيا
اخللود.
علي ،س��احمين لو قصرت يف حقك ً
يوما ما ،س��احمين لو
أبي احلبيب :س��احمين يا (أبي) ،س��احمين وال حتزن ّ
يوم��ا ،س��احمين إن مل أمس��ع كالم��ك ً
أخط��أت مع��ك ً
يوما ما .ه��ذا طريقنا وه��ذا مصرينا مهما عاش اإلنس��ان يف
ه��ذه الدني��ا فف��ي النهاي��ة نغ��ادر إىل دني��ا غري هذه الدنيا .ال حت��زن يا (أبي) أمنوت على ف��راش املوت أو منوت يف
علي يا (والدي) احلنون وال حتزنُ ،
أدع اهلل بأن جيمعين اهلل مع
ساحة القتال بشرف وعزة وح ًبا يف اهلل؟ ال تبكي ّ
األنبياء والصديقني ،اهتم يا (أبي) بـ(أمي) ودير بالك عليها وعلى إخوتي وأخواتي .وأخريًا أطلب منك يا (أبي)
أن تراعي اجملاهدين من إخواني وتليب هلم ما حيتاجونه إن طلبوا ش� ً
�يئا منك.
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :أدهم فايز احلرازين) ،و(حممد عطية احلرازين) ،و(حممد أكرم عابد) ومجيعهم من حمافظة غزة.
295

(أم��ا) ً
يوم��ا ً
أم��ي احلن��ون( :أم��ي) احلبيب��ة( ،أم��ي) الغالي��ة مل أر ً
علي
حنون��ا مثل��ك يا (أم��ي) ،أنت م��ن تعبت ّ
وكافح��ت وناضل��ت حت��ى أوصلت�ني إىل ه��ذه املرحل��ة م��ن اجله��اد ،وحب الش��هادة والعمل من أجل اهلل س��بحانه
وتعاىل ،يا من علمتين املس��احمة ،يا من علمتين العطاء أن ما يكون ما لدي أن أعطيه لآلخرين ،علمتين احرتام
علي يوم أن تسمعي خربي ،بل ادعي اهلل أن يصربك وأن
الكبري والعطف على الصغري ..أحبك يا (أمي) فال حتزني ّ
يتغمدني اهلل يف رمحته .وأطلب منك يا (أمي) عندما آتي لتودعوني أن تستقبلوني بالزغاريد وعدم البكاء وأن
ال يلحقين أحد من النس��اء يف اجلنازة .وأخريًا ِّ
رب إخواني على طاعة اهلل وحب املس��اجد.
زوجيت احلبيبة :أوصيك بتقوى اهلل ،أوصيك بالصرب واالحتمال ،ساحميين يا (زوجيت) احلبيبة ،ساحميين؛
علي،
ألنين مل أخربك حبقيقة عملي ،ولكن عملي واهلل من أجل مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل .ساحميين وال تبكي ّ
ب��ل اص�بري واحتمل��ي؛ ألن اهلل مع الصابرين إذا صربوا .س��احميين ي��ا (زوجيت) احلبيبة أمتنى من اهلل أن جيمعين
ب��ك يف اآلخ��رة ،س��احميين إن أكرم�ني اهلل بالش��هادة قب��ل أن أرى اب�ني حمم��ود فأطل��ب من��ك أن حتافظ��ي علي��ه
وتعلميه وتنش��ئيه تنش��أة صاحلة ،وإن أراد اهلل أن يولد وأنا على قيد احلياة س��أعلمه اجلهاد من صغره.
وأخ�يرًا :أمتن��ى م��ن اهلل ع��ز وج��ل أن يك��ون عملي ً
خالصا من أجل اهلل س��بحانه وتعاىل ،أس��تودعكم اهلل الذي
ال تضيع ودائعه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سعدي حممود حلس
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الشهيد
المجاهد

شادي عبد الرحيم حممود الكحلوت

تاريخ الوالدة.1977/12/13 :
تاريخ الشهادة.2001/02/04 :
البلدة األصلية :قرية نعليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشيخ رضوان  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء حماولته لتنفيذ عملية
استش��هادية يف عم��ق األراض��ي احملتل��ة حيث تع��رض لكمني غادر
عن��د حدود قطاع غزة الش��رقية.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ صدق اهلل العظيم [البقرة]154 :
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل الذي ش��رفنا بنعمة اإلس�لام وجعلنا مس��لمني ،احلم��د هلل قاهر اجلبارين ومذل
املس��تكربين ،احلمد هلل الذي جعل اجلهاد يف س��بيل اهلل فخرًا للمس��لمني.
أيها اإلخوة واألخوات :اعلموا أن الدنيا دار ممر واآلخرة هي دار املس��تقر ،فتزودوا من ممركم إىل مس��تقركم،
ف��واهلل إن الع�ين لتدم��ع ،وإن القل��ب ليح��زن عل��ى فراقكم ،ولكن س��احموني هذا ق��در اهلل يف األرض ،خلقن��ا اهلل فيها كي
جناه��د ونقات��ل ولتك��ون كلمة اهلل هي العليا ،فالش��هادة هي أمسى ما كن��ت أمتناه يف هذه الدنيا.
أم��ي احلنون��ة :ال تبك��ي علي فالبكاء ال جيدي ،بل استبش��ري خريًا ،فإني واهلل ش��هيد لقوله تع��اىل :ﱹ ﮔ ﮕ
عل��ي
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]169 :ف�لا تبخل��ي َّ
بدعائك.
ً
األب احلبيب :اعلم وكن واثقا باهلل أن هذا الطريق هو سبيلي الوحيد وأمنييت ،فعليك بالصرب والصالة والدعاء.
أيه��ا اجملاه��دون األبط��ال :أيه��ا القابض��ون عل��ى الزن��اد ،أيها املرابط��ون على أرض فلس��طني الطاه��رة ،آن األوان أن
تعلنوه��ا يف الك��ون مدوي��ة ال تنصاع��وا إىل املس��مى بالس�لام ،فهو س�لام زائف واهلل  ،فاس��تمروا ي��ا صناع اجملد.
فاس��تمروا ي��ا أبن��اء (س��رايا الق��دس) وي��ا (أبن��اء القس��ام) ،ه��ذا يومك��م املب��ارك ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :
أيه��ا اإلخ��وة الصام��دون وي��ا أهل��ي املرابط�ين :بع��د س��ويعات س��يكون جس��دي ب��إذن اهلل قنبل��ة تفج��ر أع��داء اهلل،
وتذه��ب روح��ي إىل بارئه��ا وخالقه��ا.
كلم��ة ال��وداع :ال تنس��وني م��ن دعائك��م أيها األحبة ،وإن كنت قد أخطأت يف حقكم فس��احموني مجي ًعا ،فهذا
ق��در اهلل يف األرض .وس�يروا لنص��رة األقص��ى املب��ارك وفكه من قيد احملتلني .س��احموني ،س��احموني ،س��احموني .وإىل
اللقاء يف الفردوس إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
شادي عبد الرحيم الكحلوت
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الشهيد
المجاهد

مشس عمر مخيس عمر

تاريخ الوالدة.1986/12/20 :
تاريخ الشهادة.2009/01/10 :
البلدة األصلية :قرية هربيا  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد يف قصف صهيوني مباشر من
الطائ��رات الصهيوني��ة يف حرب غ��زة  2008أثناء رباطه يف خميم
الشاطئ غرب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني ،س��يد اخللق أمجعني ،وعلى آل بيته الطيبني الطاهرين،
وأصحاب��ه الغ��ر امليام�ين .يق��ول تع��اىل :ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭﯮﯯﯰ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .القص��ص]6-5:
م��ن وح��ي ه��ذه اآلية الكرمية ننطلق ،آيات االس��تضعاف والتمكني اإلهل��ي ..أكتب هذه الكلمات مبداد من

دم لعلها تكون منا ًرا يضيء لنا الطريق حنو التمكني اإلهلي بإذنه عز وجل ،أكتب هذه الكلمات وحنن يف أشد
حلقات الظلم واهلوان ولكن هيهات منا الذلة.
أق��دم إليك��م وصي�تي ال�تي رمبا تعجز الكلم��ات واحلروف عن أن تصف ما ي��دور يف وجداني ،أكتب وصييت
لعلها تكون فاحتة طريق الش��هادة على درب من س��بقونا من الش��هداء واألكرم منا مجي ًعا.
أوجه كلماتي يف عدة رسائل خمتصرة:
أوهل��ا :إىل أم��ي ،وأب��ي وإخوت��ي األحب��ة :ال حتزن��وا عل��ى فراق��ي ،أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ولك��ن فراق��ي ه��ذا
ال��ذي ته��ون ب��ه الصع��اب ويكون أجره مقعد صدق عن��د مليك مقتدر ،نو ًرا إهل ًيا يفيض على الش��هداء ،فاصربوا
وصاب��روا واحتس��بوا ابنك��م عن��د اهلل ،جزي��ل األجر وعظي��م املقام.
ثان ًي��ا :إخوان��ي اجملاهدي��ن :أوصيك��م ب��أن س�يروا على درب ذات الش��وكة ،طري��ق اجلهاد واملقاوم��ة الذي به
عزن��ا وع��ز أمتنا ،فأنت��م جدار األمة األخ�ير ودرعها احلصني.
ً
ثالث��ا :أوج��ه ه��ذه الرس��الة إىل أع��داء اهلل اليه��ود أحف��اد الق��ردة واخلنازي��ر :ب��أن تهديداته��م باالجتياح��ات
واالغتياالت لن تثنينا عن مواصلة هذه الطريق فأي موت وأي قتل الذي تهددونا به ورب العزة يقول :ﱹﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران .]169 :ولس��ان حالي
يق��ول كم��ا قال زي��ن العابدين( :القتل لنا عادة وكرامتنا من اهلل ش��هادة).
راب ًع��ا :أوج��ه ه��ذه الرس��الة إىل م��ن س��بقونا عل��ى درب الش��هادة واجلن��ان :م��ن س��بقونا إىل الف��ردوس األعلى
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وينعم��ون جبزي��ل ث��واب امل��وىل ع��ز وجل ولق��اء األحبة حممد وصحب��ه ،وأتذكر يف هذا املقام أخ��ي رفيق دربي
الش��هيد اجملاه��د (عثم��ان أب��و حج��ر) وأخي الش��هيد اجملاهد (مس�ير عمر)ً ،
فكرما م��ن اهلل وفضل��ه انتظرونا لعل
كالم اهلل ع��ز وج��ل يصدق فين��ا بقوله :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب]23 :

نسأل اهلل رب العزة القدير أن يرزقنا الشهادة يف سبيله ،صادقني خملصني ،وأن يكرمنا يف الفردوس األعلى
وبصحبة رسول اهلل ،وآله وصحبه من سبقونا إىل اهلل يف الشهادة والرضوان .وبارك اهلل فيكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مشس عمر مخيس عمر
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الشهيد
المجاهد

عاهد علي حسن املباشر

تاريخ الوالدة.1981/12/30 :
تاريخ الشهادة.2002/06/08 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي برمائي مس��لح على مس��توطنة
"دوغي��ت" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال]17 :

انطالقا من انتمائنا لإلسالم العظيمُ ،
ً
وق ُد ًما لرفع راية التوحيد ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل ،ورفع الظلم
ً
وانتقاما لشهدائنا األبرياء يف فلسطني ولشهداء املسلمني يف ربوع العامل ،أقدم نفسي
عن الفقراء واملستضعفني،
أنا الشهيد احلي (عاهد علي املباشر) "ً 20
عاما" من سكان معسكر الشاطئ ،وأحد جماهدي (سرايا القدس)
اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) (سرية الشهيد القائد حممود طوالبة) .أقدم روحي
وجسدي وكل ما أملك ً
قربانا إىل اهلل ،راج ًيا منه أن يتقبل مين هذا العمل يف سبيله ،وأن يغفر لي وأن يوفقين.
إىل أبي وأمي وفقهما اهلل :أسأل اهلل أن يلهمكما الصرب والسلوان ،ساحماني على أنين مل أحقق لكما ما متنيتما
ً
ً
ً
ً
وحاص�لا على الش��هادة اجلامعي��ة،
مكم�لا دراس�تي،
طوي�لا وه��و أن تريان��ي
وملتحق��ا بوظيفة دنيوي��ة .ولكن ملا
كانت هذه أشياء زائلة كان البد من االلتحاق بركب الشهداءً ،
سائل املوىل ّ
عز وجل أن ينزلين نزل الشهداء،
وأن يتقبلين ش� ً
�هيدا عنده إن شاء اهلل.
إىل إخوت��ي األع��زاء :يعل��م اهلل أن��ي أحببتك��م في��ه ،وأعل��م أنك��م ستش��تاقون إل��ي كثي�رًا ،ولك��ن أس��أل اهلل أن
ً
جيمع�ني بك��م يف مس��تقر رمحت��ه ،وأن يهديك��م ويزيدك��م ً
وإصالح��ا م��ن بع��دي.
صالح��ا
إىل أخ��ي (ع�لاء) :يعل��م اهلل أن حب��ك س��كن يف قل�بي وأن��ت ي��ا (فاي��ز) كما كن��ت ً
حنونا عل��ي ،وأوصيك يا
(حس��ن) أن حت��رص عل��ى ب��ر والدي��ك ،وأنت ي��ا (حممد) حافظ عل��ى أخواتك.
أخواتي العزيزات :استودعكن اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
ج��دي العزي��ز أب��و عل��ي وجدت��ي وأعمام��ي وعماتي :ال حتزنوا عل��ى فراقي كثريًا ،فنح��ن إن كتب لنا اهلل
الش��هادة يف اجلنة إن ش��اء اهلل ،وقتالهم يف النار.
إىل إخوت��ي وأحبائ��ي يف املس��اجد وخاص��ة يف مس��جد (السوس��ي) :أوصيك��م ببعض خريًا ،وأن حترص��وا ً
دائما
وأب� ً�دا عل��ى نيل رض��وان اهلل وآبائكم ،فرض��ى األبوين من رضى اهلل.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :سيد حممد الترت) من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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إىل إخوان��ي اجملاهدي��ن يف كل م��كان :اس��ألوا اهلل أن جيع��ل النية ً
دائما خالص��ة لوجهه ،وأحلوا عليه يف طلب
الش��هادة فإنه قريب جميب الدعاء .وأريد أن أعلمكم أنين قد اجتزت دورة يف الس��باحة ملدة  3أس��ابيع ،ودورة يف
التدريب الناري بإش��راف اإلخوة األحبة يف (س��رايا القدس).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عاهد علي املباشر
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الشهيد
المجاهد

عبيد فضل إعبيد الغرابلي

تاريخ الوالدة.1987/03/20 :
تاريخ الشهادة.2012/03/09 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيونية أثن��اء تنفيذه
لعملي��ة إط�لاق قذائ��ف صاروخي��ة عل��ى مس��توطنات الع��دو
الصهيون��ي احمليط��ة بقط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
م��ن يه��ده اهلل ف�لا ُمض��ل ل��ه وم��ن يضل��ل ف�لا ه��ادي له ،وأش��هد أن ال إله إال اهلل ش� ً
�هادة أق��ف بها أمام اهلل وأش��هد أن
ً
حممدا عبده ورس��وله .أما بعد:
ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]102 :

فأن��ا ابنك��م وأخوك��م العب��د الفقري إىل اهلل( :عبيد فضل الغرابلي) (أبو محزة) املنتمي انتما ًء ً
خالصا هلل عز
وج��ل ،واجملن��د يف صف��وف (س��رايا الق��دس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) وأح��د جنود القائد
الش��هيد (ماجد احلرازين) رمحه اهلل.
وهذا ما أوصي به أمامكم وأمام اهلل :إني أش��هد أن ال إله إال اهلل وأش��هد أن ً
حممدا رس��ول اهلل ،وأش��هد أن اجلنة
حق وأن النار حق ،وأن اهلل يبعث من يف القبور وأن الس��اعة آتية ال ريب فيها.
وصي�تي إىل أحب�تي يف اهلل ،أحب��اب رس��ول اهلل وجن��د املصطف��ى (حممد) الص��ادق األم�ين :يف البداية أوصيكم
كم��ا أوص��ي نفس��ي بتق��وى اهلل ع��ز وجل ولزوم طاعته والعمل بكتاب اهلل وس��نة رس��وله ،فها أن��ا اليوم أحبابي
أت��رك الدني��ا وكل��ي قناع��ة أن الدني��ا جيف��ة وطالبها كالب ،أت��رك هذه احلياة ألج��ل أن يرضى عين ربي.
أحبيت يف اهلل :أترك هذه احلياة وكلي قناعة ﱹ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]38 :

وصي�تي إىل اجملاهدي��ن يف س��بيل اهلل :الذين عايش��تهم هذه احلياة املرة بظاهره��ا واحللوة اجلميلة بباطنها،
كيف ال؟! وهي حياة اجلهاد واالستش��هاد..
وصييت لكم أيها اجملاهدون األطهار :إىل القابضني على اجلمر يف كل مكان ،إىل الذين ينسجون فجر العزة
واحلرية من ظالم القهر والطغيان إىل دماء سالت وآهات تعالت يف طريق اجلهاد واإلميان.
وصييت لكم أيها األطهار الفرس��ان األبطال :لقد عرفتكم ملا رأيت العار تغس��له الدماء جبرحكم ،وعرفتكم
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :حممد خالد حرارة) ،و(حازم عوض قريقع) وكالهما من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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ملا رأيت كرامة األوطان تنادي بامسكم ،فأنتم مل ترتكوا امليدان خال ًيا أمام األعداء ولن تنكسر عزائمكم أمام
كثرة العدد والعتاد.
وصييت لكم :أن حتفظوا دمنا وأن تسريوا على نوره ودربه ،وأن حتافظوا على األمانة اليت محلكم اهلل إياها
أال وهي أمانة اجلهاد يف سبيل اهلل.
وأوصيكم :أال تنبهروا بدعاة االستسالم واهلزمية ،فاألرض أرضنا والبالد بالدنا والرتاب ترابنا .وأذكركم
بقول الرس�ول ﷺَ ( :و َج ِاه ُدوا ف َس�بيل اهللَ ،فإ َّن ْال َها َد ف َسِ�بيل اهلل َب ٌ َ
اهلل ب ِه ِم َن ْ َ
َْ
ُ
ال ِّم
اب ِم ْن أ ْب َو ِاب ال َّن ِة ُي ْن ِجي ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َو ْال َغ ِّم)[ .اجلهاد البن أبي عاصم]
وأخريًا :الوحدة هي طريقنا حنو النصر والتمكني.
وصييت ألبي وأمي وإخوتي وأخواتي وزوجيت وابين ،وكل األحبة إىل قليب :أوصيكم كما أوصي نفس��ي
بلزوم تقوى اهلل ولزوم طاعته.
أمي الغالية :يا أحن وأحلى وأمجل خلق اهلل ،أعرف أن الفراق صعب وأن الدموع ً
حتما ستس��يل وأن العيون
ستدمع ،لكن العيش عيش اآلخرة ،فصربًا أمي الغالية ،ملتقانا جنة الرمحن بإذن اهلل.
أبي العزيز :صربًا أبا (إيهاب) فأنا من خرج من صلبك لريفع رأس��ك بإذن اهلل ،فس��احمين فجنة الرمحن أعز
وأحل��ى م��ن هذه الدنيا الفانية ،وملتقانا هناك بإذن اهلل.
إخوتي وأخواتي :اصربوا وصابروا ،وكونوا ً
عونا ألمي ،واحتس��بوني ش� ً
�هيدا عند اهلل ،وادعوا لي عس��ى اهلل
أن يدخل�ني اجلنة وأن نلتقي هناك بإذن اهلل.
علي أن يساحمين ،فما خرج من اللسان ً
حتما مل خيرج من القلب.
وأخريًا :إىل من له حق ّ
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبيد فضل الغرابلي
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عثمان أمحد حممد أبو حجر

تاريخ الوالدة.1988/07/12 :
تاريخ الشهادة.2008/04/21 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "دوغيت"
الصهيوني��ة مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .حمم��د]7-4 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد اخللق واملرس��لني ،وعل��ى آله وصحبه وم��ن وااله إىل يوم
الدي��ن ،أما بعد:
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :أيه��ا الصام��دون املرابط��ون عل��ى أرض فلس��طني املبارك��ة ،إننا وحنن نس��تعد للقاء
اهلل ع��ز وج��ل والرحي��ل ع��ن ه��ذه الدني��ا ،ومفارق��ة األه��ل واألحب��ة ألج��ل هدف أمس��ى وأجل ،وه��و الدفاع عن
ديننا وعن أرضنا وعن كرامة ش��عبنا ،اس��تمرا ًرا ملس�يرة الش��هادة والش��هداء الذين س��بقونا ،وحنن كلنا إميان
ويق�ين ب��أن ه��ذه املس�يرة ه��ي طري��ق التحرير والع��زة والكرامة لش��عبنا وأمتن��ا ،فالنصر يولد من رحم الش��هادة
والتضحي��ات ،والب��ذل والعط��اء .وال جم��ال للكلم��ات الفارغة واملفاوض��ات العبثية أن حتقق ش� ً
�يئا مما تصبوا إليه
من هذه املفاوضات اهلزيلة ،وأثبتت ً
دائما أنها تضيع املزيد من وقت ش��عبنا وطاقاته ،وتش��كل جس�رًا لتحقيق
م��آرب الباحث�ين ع��ن احلي��اة الدني��ا وحطامها على حس��اب اإلس�لام واألم��ة .وهذا الع��امل الصامت الظ��امل الداعم
ً
متفرجا على قتل نسائنا وأطفالنا دون أن ينطق ولو
للعدو الصهيوني ،والراعي للمفاوضات يف آن واحد ،يقف
كلم��ة واح��دة نص��رة هل��م .فأي رجاء من ه��ذه املفاوضات من هذا العامل الذي يقوده الش��يطان األكرب أمريكا،
رم��ز الظل��م والقهر واالس��تبداد والقت��ل يف هذا العصر؟!
فأنا االستشهادي احلي بإذن اهلل تعاىل( :عثمان أمحد حممد أبو حجر) "أبو مخيس" ابن (سرايا القدس).
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :إن طري��ق الش��هادة والش��هداء ه��ي الضام��ن األساس��ي لوح��دة ش��عبنا حتت ظ��ل لواء
املقاومة واجلهاد؛ ألنها مس�يرة الصدق والعطاء والتضحية واإليثار والتكاتف اليت ال تعرف معنى الغنيمة ،س��وى
اجلن��ة ومرض��اة اهلل .وال تع��رف معن��ى اخلذالن للحق واألنانية واالس��تبداد وحب ال��ذات والظلم.
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :إنن��ا نتقدم اآلن بدمائنا ،وأرواحنا ،وأش�لائنا ،وحنن كلنا أم��ل ويقني بأن نصر اهلل
(*) هو الشهيد اجملاهد( :فادي مجال سامل) من سكان حي الشيخ رضوان مبحافظة غزة.
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قري��ب ج� ً�دا ،وأن أمتن��ا اإلس�لامية عل��ى موعد مع الفتح القريب لبيت املقدس ،الذي س��يتحرر بفضل اهلل تبارك
وتع��اىل ،باألي��دي املتوضئ��ة ،بالرج��ال الذي��ن صنعه��م اهلل علي يديه ،وها هي بش��ائر النصر قد ب��دأت من خالل
الثبات وصمود وانتصار اجملاهدين على العدو الصهيوني يف لبنان وفلس��طني ،لذلك فإننا ندعوكم ملزيد من
الص�بر والثب��ات وال تهن��وا وال حتزن��وا أو تس��تكينوا أو ختضع��وا لعدوكم ،فإن النصر صرب س��اعة ،وإن معاناتكم
ه��ذه س��وف ت��زول ب��إذن اهلل وس��وف يب��دل اهلل خوفك��م أم ًن��ا ،ويس��تخلفكم يف األرض كم��ا اس��تخلف الذي��ن م��ن
قبلكم .
ندعوا اهلل تبارك وتعاىل أن حيفظكم ،وحيفظ جهادكم وتضحياتكم ،وأن جيعل يوم عزكم ونصركم
وحترير أرضكم قري ًبا إن ش��اء اهلل .ونس��ألكم العفو والدعاء لنا بنيل الش��هادة يف س��بيل اهلل ،والقبول عنده تبارك
وتعاىل .وإن شاء اهلل يكون لقائنا معكم يف جنات نعيم عند مليك مقتدر ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عثمان أمحد أبو حجر
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عدنان حممد بركات بستان

تاريخ الوالدة.1978/11/21 :
تاريخ الشهادة.2006/02/05 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يستقلها مبدينة غزة ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من
العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد اخللق ،سيدنا وحبيب قلوبنا حممد بن عبد اهلل ،الصادق
األمني ﷺ وعلى آله وأصحابه امليامني.
ي�ا أحب�اب رس�ول اهلل :ي�ا م�ن اخترمت طري�ق اجله�اد وطري�ق الش�هداء ،كل يوم نقدم الش�هداء تلو الش�هداء
ال نله�ث إىل الكراس�ي ،ب�ل نس�عى إىل الش�هادة .احلم�د هلل ال�ذي أن�زل عل�ى لس�ان نبي�ه ﷺ( :م�ا ت�رك ق�وم اجلهاد
إال ُّذل�وا)[ .أخرج�ه الطربان�ي] ،وقول�ه ً
أيض�ا( :لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خير م�ن الدني�ا وم�ا فيه�ا)[ .صحي�ح مس�لم]
نق��ول بوض��وح :ال س�لام م��ع ه��ذا الع��دو م��ا دام هن��اك احت�لال ألرضن��ا ومقدس��اتنا ،ونق��ول ً
أيض��ا :جهادن��ا
مس��تمر ،ل��ن نق��ف مكت��ويف األي��دي؛ ألننا لنا احلق يف الدفاع عن ش��عبنا وأرضنا ومقدس��اتنا ،ونقول إن من يقف
يف طريق املقاومة فهو خائن هلل ولرس��وله وللمؤمنني ،وإننا لنا احلق يف قتال اخلائنني ،والعمالء الذين يريدون
أن حيم��وا الكي��ان الصهيوني.
ي��ا م��ن أحببت��م( :مقل��د) و(حمم��ود) و(ش��ادي) و(بش�ير) و(ح��ازم) و(أمي��ن) ،وأحببت��م الدكت��ور (فتح��ي
الش��قاقي) و(الياس�ين) و(الرنتيس��ي) ال ب��د أن نك��ون أوفي��اء لدم��اء الش��هداء؛ ألن الش��هداء أك��رم من��ا مجي ًع��ا.
إىل جتار الدم وجتار الشهداء :وإىل الذين ختلوا عن يافا وعكا واجملدل وصفد ،ماذا أنتم فاعلون وكل يوم
يسقط الشهداء واجلرحى يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أين جهادكم واألسرى ال يزالون يف سجون االحتالل؟
نقوهلا ألبناء اجلهاد اإلسالمي وأبناء الشعب الفلسطيين :اجلهاد هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عدنان حممد بستان

(*) هو الشهيد اجملاهد( :جهاد مخيس السوافريي) من سكان حي الزيتون مبحافظة غزة.
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عطية حممود عطية مقاط

تاريخ الوالدة.1991/08/08 :
تاريخ الشهادة.2011/08/24 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزرقاء  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قص��ف صاروخ��ي م��ن
طائرات االستطالع الصهيونية للسيارة اليت كان يستقلها وذلك
أثن��اء عودت��ه م��ن مهم��ة إطالق صواري��خ على املس��توطنات مشال
قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

يف ه��ذه اللحظ��ات العصيب��ة أكت��ب وصييت هذه من نبع قليب ،فأنا أخوكم الش��هيد احلي املرابط( :عطية
حمم��ود مق��اط) اب��ن الش��هيد (حمم��ود مقاط) وكما علم�ني (أبي) املقاوم��ة ،ومعنى كلمة املقاوم��ة ،والقتال يف
س��بيل اهلل .فب��دأت حيات��ي م��ع اإلخوة يف (حركة اجلهاد اإلس�لامي) وجناحها العس��كري (س��رايا القدس) ،وقد
قمت بعدة مهمات وأهمها ضرب الصواريخ على املواقع الصهيونية ،وحبمد اهلل متكنا من توجيه ضربات ضد
هذا العدو الغاشم.
وصييت إىل أمي وأخواتي وعائليت احلبيبة :أمتنى من اهلل أن نلتقي يف اجلنة سوية إن شاء اهلل.
أم��ي احلبيب��ة :أرج��و م��ن اهلل أن تكون��ي راضية عين ،ووصييت ي��ا (أمي) أرجوك كل الرجاء أن تس��احميين،
وأطل��ب من��ك الدع��اء ل��ي وجلمي��ع أهلنا وش��عبنا اجملاهد الصامد يف فلس��طني لتحرير األرض ،فدع��وات األمهات
ً
دائما بعون اهلل مس��تجابة.
وصي�تي إىل مجي��ع اجملاهدي��ن واملرابطني ومنف��ذي العمليات الصعبة االستش��هادية :أن حتافظوا على كل
ذرة ت��راب م��ن أرضن��ا وش��عبنا؛ ألن ه��ذا ال�تراب دف��ع مثن��ه الش��هداء ،وه��و ت��راب طاه��ر بع��ون اهللً ،
وأيض��ا الدعاء
واالس��تغفار ل��ي يف كل األوق��ات ،وأرج��و منكم أيها املرابطون أن تس��احموني إن كن��ت يف يوم من األيام ضيقت
عليكم .
وإىل اللقاء يف جنات الفردوس األعلى ،النصر أو الشهادة واحلمد هلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عطية حممود مقاط
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عالم مجال عبد الكريم كرم

تاريخ الوالدة.1978/12/21 :
تاريخ الشهادة.2003/03/07 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح على باص جلنود االحتالل
الصهيوني بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،ورائ��د اجملاهدي��ن ،س��يدنا حمم��د وعلى آله
وصحب��ه أمجع�ين .أما بعد:
يق��ول اهلل تع��اىل بع��د أن أع��وذ ب��اهلل م��ن الش��يطان الرجي��م :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]39-38 :

ويق�ول النبي علي�ه الصلاة والسلام( :إن يف اجلنـة مائـة درجـة أعدهـا هللا للمجاهديـن يف سـبيل هللا ،مـا بين الدرجتين
كمـا بين السـماء واألرض)[ .صحي�ح البخاري]

إخوان�ي يف اهلل :إن برك�ة دم�اء الش�هداء األطه�ار التي أراه�ا أمام�ي ه�ي التي دفعتني أن أفه�م حدي�ث
َّ
َ َُ ُ
ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم أُ ْق َتُ�لُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم
رس�ول اهلل ﷺَ ( :والِ�ذي َنف ِس�ي ِب َي ِ�د ِه َو ِد ْد ُت أ ِّن�ي أقا ِت�ل ِف َس ِ�ب ِ
أُ ْق َت ُ�ل)[ .صحي�ح البخ�اري] ،وكم�ا ق�ال اإلمام علي كرم اهلل وجهه( :من مل ميت يقتل وإن أفضل املوت القتل،
وال�ذي نفس�ي بي�ده ألل�ف ضربة بالس�يف أه�ون علي من ميت�ة على فراش).
ُ ْ
َّ َ َ َّ َ
َّ ُ َ
ٌ َ
وق�د روي أن�هَ :
ال َه�ا َدَ ،ق َال:
�ول اهلل َصل�ى اهلل َعل ْي� ِه َو َس�ل َم ،ف َق�الُ :دلن َعلى َع َم ٍ�ل َي ْع ِدل ِ
(ج�ا َء َر ُج�ل إِل َر ُس ِ
َج ْ ُ َ
ال ِاه ُ�د أَ ْن َت ْد ُخ َ�ل َم ْس�ج َد َك َف َت ُق�و َمَ ،و َِل َت ْف َُترَ ،و َت ُص�و َمَ ،و َل ُت ْف ِط�رََ ،قالَ:
َل أَجُ�د ُهَ ،ق َ
�الَ :ه ْ�ل َت ْس َ�ت ِطي ُع إِ َذا َخ�ر َ
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ي��ا مجاه�ير ش��عبنا اجملاه��د :يف ظ��ل املؤامرات ،كل املؤامرات ،واليت ُتاك وت��دار يف حالك الظلمات ،ويف ظل
الوع��ود الكاذب��ة ،ويف الوق��ت ال��ذي يعرب��د في��ه ُ
الطغاة ،ويتكالب العامل كل العامل على هذا الش��عب املس��تضعف،
يتق��دم الش��هداء ل�يرووا بدمائه��م الزكية أرض الوطن الغالي ،ويقدموا أمسى آيات التضحية يف س��بيل اهلل تعاىل،
وأق��ول أحب�تي إن املرحل��ة القادم��ة س��تثبت للجمي��ع أن وح��دة الدم��اء س��تهزم كل س��يوف الع��امل م��ن الكف��رة
والظلم��ة والعمالء.
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :يوسف علي منصور)( ،عماد أمني أبو فنونة) وكالهما من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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وحدهم (حممود طوالبة) و(عز الدين املصري) و(حممد نصر) و(عماد عقل) و(حممود اخلواجا) وكل
الشهداءقادرونعلىزلزلةهذاالكيان،وبثالرعبفيهُ ،
وصنعاالنتصارهلذهاألمة،أمليأتهمالفارساجملاهد(حمروس
البحطيطي) من حيث مل حيتسبوا ،أمل يأتهم الفارس البطل (حازم الوادية) من حيث مل حيتسبوا ،أمل يسحقهم
(راغب جرادات) من حيث مل يتوقعوا .فالفتح والنصر قادم ال حمالة ﱹ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ صدق
اهلل العظيم[ .املعارج ]7-6 :وما هو إال صرب ساعة ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشعراء]227 :
إىل إخواني ،وأمي ،واألهل األعزاء :اعلموا أحبيت أن الفراق صعب ،وأن ال ُبعد عنكم صعب ،ولكنكم كنتم
تعلمون أن ُمكثي يف هذه احلياة ما هو إال للحظات ،حتى يأتي وعد اهلل تعاىل ومشيئته فأرتقي ً
شهيدا بإذن اهلل.
في��ا أم��ي الغالي��ة :كون��ي كم��ا علمت�ني األم الصاب��رة املؤمن��ة بقض��اء اهلل تع��اىل ،ال�تي تع��رف أن الش��هداء ال
ميوت��ون ب��ل يصع��دون إىل اجلن��ات ،ف�لا ته�ني يا (أم��ي) وال حتزني ،واعلم��ي أنك يف رضى م��ن اهلل؛ ألنه اصطفى
لك ش��هيد حتى يأخذ بيدك إىل الفردوس األعلى إن ش��اء اهلل .فس��احميين يا (أمي) الغالية يف كل خطأ ارتكبته
حبق��ك ،وادع��ي ل��ي اهلل أن يرمحين وليقبلين ش� ً
�هيدا عنده إن ش��اء اهلل.
إىل أب��ي الصاب��ر :علي��ك ي��ا (والدي) بتقوى اهلل ،واالحتس��اب عند اهلل؛ ألنه من ترك ش� ً
�يئا هلل عوضه اهلل خريًا
منه ،وأريد منك أن تكون الرجل الش��جاع يف املواقف الصعبة ،وتقبل خرب استش��هادي بكل صرب واحتمال ،وأريد
منك أن تدير بالك على (إميان) و(مجال) ،وأن تس��احمين إن أخطأت يف حقك وس��احمين يا والدي العزيز.
إىل أخوات��ي وإخوان��ي :عليك��م بااللت��زام باإلس�لام ،واحلف��اظ عل��ى الصل��وات اخلم��س ،واح�ترام والديك��م
وإطاعته��م ،وعليك��م بتق��وى اهلل تع��اىل ،والس�ير عل��ى نه��ج الش��هداء ،وعليك��م مب��ودة م��ن يودن��ي ،وصحب��ة م��ن
يصاحب�ني ،وعليك��م بالص�بر والس��لوان ،واس�ترجاع األم��ور إىل اهلل تع��اىل.
كنت تعلمني كم كان حيب للقاء
وإىل زوجيت الغالية :اصربي ،وصابري ،وامحدي اهلل تعاىل .فأنت اليت ِ
اهلل ،فال جتزعي ،وال حتزني ،وفوضي األمر إىل اهلل تعاىل ،عسى اهلل أن جيمعين بك ،وباألهل يف مستقر رمحته،
واهلل أكرب ،واهلل أكرب ،وال إله إال اهلل.
إىل إخوت��ي وأحبائ��ي يف املس��جد :م��ن كان حيب�ني وحي��ب اهلل ورس��وله فليلت��زم يف املس��جد ،وليحاف��ظ عل��ى
إخوانه ،فإن املس��اجد هي اليت منها يس��طع نور االنتصار .فس��احموني يا إخوتي ،وترامحوا بينكم .عس��ى اهلل أن
جيمع�ني بك��م يف الف��ردوس األعلى إن��ه كريم جواد.
الله��م إن��ي أس��ألك أن ُتق� َّ�ر عي�ني الي��وم بفت��ح يك��ون فيه ع� ُ�ز اإلس�لام ،واقبضين ش� ً
�هيدا ،واجع��ل اللهم عملي
ٍ
ً
خالص��ا لوجه��ك الكريم يا أرح��م الرامحني.
فسالم على الشهداء ،وسالم على (سرايا القدس) و(كتائب القسام) و(شهداء األقصى) وكل الشرفاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالم مجال كرم
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الشهيد
المجاهد

علي حسن حممد عبيد

تاريخ الوالدة.1987/04/16 :
تاريخ الشهادة.2005/09/15 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء مشاركته فرحة أهالي
قطاع غزة باندحار العدو الصهيوني من املس��توطنات يف غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،حممد بن عبد اهلل .وبعد:
أنا الشهيد احلي (علي حسن حممد عبيد) ،وهذه وصييت إليكم ،أمتنى أن تنفذوها:
ً
ً
وخصوصا صالة الفجر.
أول :أوصيكم بتقوى اهلل ،والصالة على وقتها
ثان ًيا :اتباع سنة احلبيب حممد ﷺ ،واملشي على درب اجلهاد.
ً
ثالث��ا( :أم��ي) الغالي��ة :ك��م يع��ز عل� ّ�ي فراق��ك ،ولك��ن كل ه��ذا من أجل��ك ألكون لك ش��في ًعا ي��وم القيامة
وألبس��ك ت��اج الوق��ار ،وأمتن��ى من��ك أن ترض��ي ع�ني ،وأن تس��احميين ،وافرحي خلرب استش��هادي.
راب ًعا( :أبي) العزيز :أمتنى منك أن تساحمين ،وأن ّ
تسر خلرب استشهادي.
ً
خامسا :أخواتي وإخواني الكرام :أمتنى أن تساحموني ،وأن تتذكروني يف اللحظات السعيدة اليت قضيناها،
ً
وأن حتافظوا على الصالة ،وأن حتافظوا على والدي (أبي) و(أمي) ،وادعوا لي بأن حيتسبين اهلل شهيدا.
ً
سادس��ا :إخوان��ي يف (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) :أن�ني اخرتت هذا الطري��ق وأنا على علم بأن��ه طريق مليء
باملخاط��ر ولك��ن يه��ون ذلك يف س��بيل اهلل ،وكم هي فرحيت بالش��هادة ،ولكن أوصيكم:
 .1عدم طباعة أو تصوير صور لي ليكون ذلك يف ميزان حسناتي؛ ألني أريدها شهادة خالصة هلل تعاىل.
 .2عدم إطالق الرصاص أثناء التشييع واجلنازة فرسولنا يقول( :ال ضرر وال ضرار).
 .3أوصيكم باحملافظة على اجملاهدين ومحايتهم وتدريبهم.
وهذه وصييت وأمتنى أن تأخذوها حممل اجلدً .
وداعا ..ساحموني..
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي حسن عبيد
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الشهيد
المجاهد

علي طالب عبد اهلل العماوي

تاريخ الوالدة.1975/07/07 :
تاريخ الشهادة.1994/04/07 :
البلدة األصلية :قرية املسمية الصغرية  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مس��لح عل��ى جتمع للمس��توطنني وجن��ود االحت�لال الصهيوني يف
مدينة (أس��دود) احملتلة يف الداخل الفلسطيين.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم [العنكبوت]69 :

احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام على أش�رف املرس�لني ،وإمام اجملاهدين ،حممد ب�ن عبد اهلل القائل:
ْ
�اض إِ َل َي ْو ِم ْال ِق َي َام ِة).
(لغ�دوة يف س�بيل اهلل أو روح�ة خير م�ن الدنيا وما فيها)[ .صحيح مس�لم] ،والقائلِ :
(ال َها ُد َم ٍ
(م�ا ِم ْ�ن َم ْك ُل ْ َ
[املعج�م األوس�ط للطربان�ي] ،والقائ�لَ :
يل اهلل ،إَِّل َج�ا َء َي� ْو َم ْال ِق َي َام� ِة َك َه ْي َئ ِت� ِه َي� ْو َم ُك ِل َ�م،
�وم ُيكل ُ�م ِف َس ِ�ب ِ
ٍ
ِّيح ِر ُ
َو َك ْل ُم� ُه َي ْد َم�ىَّ ،الل� ْو ُن َل� ْو ُن َد ٍمَ ،والر ُ
�ك)[ .مس�ند أمح�د بن حنبل]
يح ِم ْس ٍ
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :والقائ��ل :ﱹﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ ص��دق
اهلل العظي��م [التوب��ة .]41 :وذل��ك ب��كل أج��زاء األرض ،إن األمر جد وخطري حيث إن كل قوى االس��تكبار العاملي
عازم��ة عل��ى س��حق اإلس�لام واس��تئصال عزت��ه ،وإيق��اع ثل��ة م��ن أبناء األم��ة يف ش��راكها ،وحتاول جاهدة مس��خ
قضيتن��ا العادل��ة وجعله��ا يف ص��ورة بائس��ة ،ال تع��دو مش��كلة تتعل��ق بالالجئ�ين ،أو أزم��ة اقتصادي��ة ميك��ن حلها
بالس�لام املزي��ف فه��ذا بع��ض م��ن رف��ض وخ��وف ،فإن الس�لام احلقيق��ي يكمن يف اإلس�لام مبا يكتنفه م��ن معايري
احل��ق والع��دل واملس��اواة ،فاإلس�لام يرفض التعامل م��ع أحفاد القردة واخلنازير وكل قوى الش��ر يف العامل وعلى
رأس��ها أمريكا عدوة الش��عوب.
فيا أبناء األمة يا أهلنا يف فلسطني :إن الوضع املأساوي الذي تعيشه األمة وحالة اليأس واإلحباط الذي ساد
ش��عور أبنائها ،وما يتبع ذلك من إش��عال الفتنة والضياع ،حيث أعداؤنا ال يرقبون فينا ًإل وال ذمة ،حيث قول
اهلل تع��اىل :ﱹ \ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة.]8 :
فدماؤن��ا ت��راق يف كل م��كان رخيصة ،ومقدس��اتنا تنته��ك ،وأعراضنا تهتك وحرماتنا ت��داس ،وإن املخرج
م��ن معان��ي احل��زن واالس��تضعاف ليمل��ي علين��ا واجب��ات مقدس��ة نرس��م م��ن خالهل��ا مع��امل احل��ق وص��ور احلق
لتس��تنهض به��ا األم��ة بع��د ركودها كي تس�ترد عافيتها ويعاد هل��ا عزها وجمدها ،وال يتحقق ه��ذا إال باجلهاد
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املق��دس والتعام��ل م��ع القضية بكل ص��دق وجدية.

وه��ا حن��ن أبن��اء (قس��م)(*) لواء (أس��د اهلل الغال��ب) عقدنا العزم عل��ى أن نبذل أرواحنا فداء لإلس�لام العظيم،
وس��نجعل م��ن رفاتن��ا ل��كل األحرار الطريق ،وسنرس��م بدمائنا معامل النهضة ،ودروب اجلهاد والش��هادة.
ً
وحتقيقا للواجب املقدس
وتلبية لنداء اإلس�لام العظيم وصرخات األقصى وآهات اآلالم ،ش��رعنا يف اجلهاد،
ومقارعة أعداء اهلل فإما النصر أو الشهادة ،نعترب مما سبقونا من األخ اجملاهد (عمر الغولة) ،واألخ اجملاهد (عالء
الكحل��وت) واألخ اجملاه��د (عم��اد عق��ل) ،واألخ اجملاه��د (ياس��ر النمروط��ي) ،و(أن��ور عزي��ز) ،و(إبراهيم س�لامة)
وكل الشهداء.
ويف اخلت��ام :ندع��و كل الق��وى اإلس�لامية اجملاه��دة يف أحناء العامل وخاصة يف فلس��طني إىل الوحدة ،والعمل
الصادق واجلاد مع كل املفاهيم اليت تدعونا إىل هذا اهلدف ،وتوصلنا لذلك املنتظر ،كما يقول اهلل يف كتابه
العزي��ز :ﱹ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنبي��اء ،]92 :والقائ��ل:
ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]103 :

وندع��و إخوانن��ا الصادق�ين الش��رفاء يف األط��ر العلماني��ة واملاركس��ية إىل التخل��ي ع��ن األف��كار اهلدام��ة ،اليت
لي��س م��ن ورائه��ا ج��دوى س��وى البعد ع��ن اهلل والقرب م��ن ش��ياطني األرض والتخلي ع��ن القضية.
ويف اخلت��ام نس��تودعكم اهلل ونرج��و م��ن كل م��ن عرفن��ا أو ط��رح علين��ا الس�لام أن يس��احمنا ،أو كل م��ن
أخطأن��ا يف حق��ه أن يس��احمنا ،ونرج��و اهلل أن ينص��ر كل اجملاهدي��ن يف كل األرض وينص��ر املس��تضعفني.
جن�ة عرضه�ا الس�موات واألرض لي�س لن�ا م�ن ِق َب�ل للبع�د عنه�ا كم�ا يق�ول ع�ز وج�ل :ﱹ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .آل عم�ران ،]133 :فه�ذا
وع�د م�ن اهلل حتم�ي .وندع�و اهلل للوالد واألم الصبر والثبات.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي طالب العماوي

(*) قسم :هو اسم اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي يف االنتفاضة األوىل ،وسرايا القدس هو االسم اجلديد يف انتفاضة األقصى.
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وصية ثانية للشهيد علي العماوي:
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]111 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،ومن وااله إىل يوم الدين.

ً
ه��ذه كلمات��ي إىل كل األحب��ة :إىل م��ن مح��ل اإلس�لام ً
وصادق��ا يف قلب��ه ،إىل كل اجملاهدي��ن
هم��ا حقيق ًي��ا
الصادقني ،إىل كل اجلماهري املستضعفة :واهلل إنها لبئس حياة يتحكم فيها الطواغيت واجملرمون ،واهلل إن احلياة
جب��وار اهلل هل��ي أعظ��م وأروع م��ن كل حي��اة ،م��اذا تبق��ى لنا؟ ماذا ميك��ن أن يفعل بنا أولئك املس��تكربون؟ فها حنن
نباع ونشرتى بأخبس األمثان ،وسيبقى دمنا هو الشاهد على ظلم وإجرام بين يهود ومن واالهم من بين جلدتنا.
أيه��ا األحب��ة :وصي�تي لك��م أن حتفظ��وا دمنا ،أن تس�يروا على نوره ودرب��ه ،ال ختونوا األمان��ة اليت محلكم اهلل
إياه��ا ،ال تنبه��روا وتنخدع��وا بدع��اة االستس�لام واهلزمي��ة ،فاحلق ال يس��تجدى وحياة العزة ال تأت��ي إال باجلهاد،
حن��ن ق��وم أعزن��ا اهلل باإلس�لام ،وإن ابتغينا الع��زة يف غريه أذلنا اهلل.
وإىل كل الذي��ن يرفع��ون الرايات املاركس��ية والعلمانية أدعوه��م لرتكها والرجوع لرفع راية ال إله إال اهلل،
وأؤك��د لإلخ��وة املخلص�ين يف حرك��ة (فت��ح) أن ما حيدث اليوم ما هو إال س��راب وما ش��هداؤكم الس��تة الذين
س��قطوا باألم��س عنك��م ببعي��د ،فق��د كان استش��هادهم ً
دلي�لا ً
واضح��ا عل��ى مدى س��فاهة وتفاهة هذا الس�لام
املش��ئوم ،واعلم��وا أن ق��در اهلل الب��د آت نص��ر اهلل آت فارجعوا إليه ومتس��كوا به.
ً
وخصوصا بني (حركة اجلهاد) و(حركة
كما وأمتنى من اهلل عز وجل أن يوحد صفوف شبابنا املسلم،
مح��اس) .وأؤك��د لإلخ��وة يف (مح��اس) أن حيفظ��وا إخوانه��م يف حرك��ة (اجله��اد) وأن يتق��وا اهلل فيه��م ،ف��إن أبناء
(اجلهاد) هم جند من جنود اإلسالم ،فاعملوا على توحيد جهودكم وليكن شعارنا هو :العمل من أجل اهلل وليس
م��ن أج��ل مصلح��ة حزبي��ة أو ذاتية زائلة .واعلموا أنكم مس��ئولون أمام اهلل عز وج��ل .ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]115:

ق�ال الرس�ول ﷺ( :أََل أُ ْخب ُ
ُك ْ�م ِ َ
يك ُك ْ�مَ ،وأَ ْر َف ِع َه�ا ِف َد َر َجا ِت ُك ْ�مَ ،و َخ ْ ٍير َل ُك ْم
ب ْ ِير أَ ْع َما ِل ُك ْ�مَ ،وأَ ْز َك َاه�ا ِع ْن َ�د َم ِل ِ
ِ
اط�ي َّ
الذ َه ِ�ب َو ْال ِف َّض ِةَ ،و ِم ْن أَ ْن َت ْل َق� ْوا َع ُد َّو ُك ْم َغ ًداَ ،ف َت ْض ِر ُبوا أَ ْع َن َاق ُه ْم َو َي ْض ِر ُبوا أَ ْع َن َاق ُك ْم)َ ،ق ُالواَ :ب َلى َيا
ِم ْ�ن َت َع ِ
�ول اهللَ ،ق َ
َر ُس َ
�الِ ( :ذ ْ
ك� ُر اهلل َع َّز َو َج َّل)[ .مس�ند أمحد بن حنبل]
وأخريًا نهنئ وحنيي شهداءنا األبرار بإذن اهلل( :عماد عقل) ،و(مصباح الصوري) ،و(حممد اجلمل) ،و(خالد
ش��حادة) ،و(أن��ور عزي��ز) ،و(فري��د الش��عراوي) ،و(زكري��ا الش��ورجبي) ،و(ياس��ر النمروطي) ،و(ط��ارق دخان).
وحتي��ة إىل كل مش��اخينا يف حرك��ة (مح��اس) و(اجله��اد اإلس�لامي) ،وأدعوهم للعمل س��و ًيا وجبد إىل الوحدة
اإلس�لامية؛ ألن��ه مل يع��د وق��ت لضي��اع الوق��ت ،فالعدو يتكالب على اإلس�لام واملس��لمني ،من أمريكا و"إس��رائيل"،
وحت��ى م��ن أبن��اء جلدتن��ا ف��إذن ال تيأس��وا ،وال حتبط��وا ،وال تهن��وا ألن اهلل معنا فقوة اهلل ف��وق كل قوى األرض
املادية الزائلة.
فإىل األمام أيها اإلخوة اجملاهدون ،وال نقول لكم ً
وداعا بل إىل اللقاء ..إىل اللقاء يف جنات اخللد جبوار رب العزة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي طالب العماوي
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علي موسى حممد مسور

تاريخ الوالدة.1982/12/04 :
تاريخ الشهادة.2004/08/02 :
البلدة األصلية :قرية نعليا  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "دوغيت"
الصهيوني��ة مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ً
تسليما كثريًا .وبعد:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى آله وسلم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (عل��ي موس��ى حممد مس��ور) ابن اإلس�لام ،املنتمي ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي)
ً
وانتقاما
وذراعه��ا العس��كري (س��رايا الق��دس) .أتق��دم به��ذه العملية االستش��هادية أبتغي به��ا رضى اهلل عز وج��ل،
جلرائم هذا العدو من اغتيال لقادتنا وشيوخنا وعلى رأسهم الشيخ اجملاهد (أمحد ياسني) ،وشيخنا الدكتور
(عبد العزيز الرنتيسي) والقائد (مقلد محيد) ،والقائد (عزيز الشامي) ،والقائد (حممود جودة) عليهم رمحة
اهلل .وم��ا ق��ام ب��ه الع��دو من دمار وقتل وتش��ريد إلخوانن��ا وأهلنا يف رفح الصمود وتدمري ألهلن��ا يف الزيتون ،ور ًدا
على كل املؤامرات اليت حتاك ضد هذا الشعب املسلم حيث أقول لكل اخلونة واملتخاذلني إن دماءنا ومقاومتنا
هي س�لاحنا الوحيد ضد آلة الغطرس��ة والظلم من بين صهيون.
أق��ول ألب��ي وأم��ي :ال حتزن��وا ،ف��إن الدني��ا حمطة منض��ي بها بعض الوق��ت ثم نفرتق ،ونلتق��ي على حوض
الرس��ول ﷺ ويف دار اخلل��ود ب��إذن اهلل ،فادعوا لي بالرمحة واملس��احمة.
أق��ول إلخوت��ي :متس��كوا بدي��ن اهلل ق��در م��ا تس��تطيعون ،وحافظ��وا عل��ى الص�لاة وخاصة ص�لاة الفجر ،وال
حتزن��وا وس��احموني وادع��وا لي بالرمح��ة واملغفرة.
وأقول ألصدقائي وأحبائي ورفاقي :أمل الفراق صعب ،ولكن قولوا ال حول وال قوة إال باهلل ،ومتسكوا بدين
اهلل وحافظوا على الصالة.
�ض اهلل بفرقتن��ا ف��إن القل��ب ب��ه أمل وعن��اء ،ويبق��ى أمل��ي ب��اهلل أن جيمعن��ا ب��دار
وإىل حبي�بي اخل��اص :إن يق� ِ
احلس��نى دار اخلل��ود ،وس��احمين واطل��ب ل��ي الرمح��ة واملغف��رة.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممود نبيل مطر) من كتائب شهداء األقصى ومن سكان خميم جباليا مبحافظة مشال غزة.
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وأخريًا :حنن معشر االستشهاديني رمبا يكون كالمنا ً
قليل ،ولكن نرتك للدم أن يقول مقالته ،وال حتزنوا
مجي ًعا إذا ما ُوفقت يف العملية؛ ألن هذا قضاء وإرادة اهلل وحنن راضون بها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي موسى مسور
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عليان جواد سامل الوادية

تاريخ الوالدة.1985/06/28 :
تاريخ الشهادة.2004/10/19 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على موقع "كيسوفيم" العس��كري الصهيوني
جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ينً ،
مح��دا يلي��ق جب�لال وجه��ك وعظيم س��لطانك ،والصالة والس�لام على أش��رف اخللق
ويا حبييب أبا القاس��م يا رس��ول اهلل يا قائد اجملاهدين ،ويا خري األولني واآلخرين ،ويا آخر األنبياء واملرس��لني ،يا
ماض
م��ن علمتن��ا باإلس�لام منضي ونس�ير فلن تعيقن��ا كل العوائق ولن حتول دوننا كل احلوائل ،فإس�لامنا ِ
إىل ي��وم الدين .أما بعد:
أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احل��ي بإذن��ه تع��اىل( :علي��ان جواد س��امل الوادية) "أب��و الرباء" ابن اإلس�لام العظيم،
واب��ن ح��ي الش��جاعية البطل��ة ،اب��ن (س��رايا القدس) ،س��رية الش��هيدين القائدين (ف��وزي مصباح املده��ون ،حازم
ً
وامتثال لقول��ه تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ياس��ر ارحي��م) أق��وم بعمل��ي هذا ابتغ��اء مرضاة اهلل عز وجل،
ً
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة ،]14 :متعطش��ا
لقول��ه ع��ز وج��ل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]170-169 :ل��ذا ق��ررت أن أمتش��ق س�لاحي وأمح��ل قنابل��ي ورشاش��ي لك��ي أقات��ل أع��داء
اهلل اليه��ود الذي��ن ق��ال اهلل فيه��م ﱹ ﮒ ﮓ ﮔﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]65 :أع��داء اإلنس��انية ،وأع��داء
احلجر والش��جر ،وألنهم أقدموا على اغتيال معلمنا (الش��قاقي) ،وش��يخنا اجملاهد (أمحد ياسني) ،والقائد العام لـ
(س��رايا القدس) (مقلد محيد) ،والش��يخ (أمين الدحدوح) ،واملهندس (أمني الدحدوح) والدكتور (عبد العزيز
الرنتيس��ي) ،وصديق��ي الش��هيد (مس�ير املبي��ض) ،والش��هيد (مهت��دي املبيض) ،والش��هيد القائد (رمزي مش��تهى)،
ً
والش��هيد القائ��د (خال��د العمريط��ي) وكل ش��هداء فلس��طني.
وانتقام��ا لكل هؤالء الش��هداء الذين ترك��وا الدنيا
قب��ل أن ترتكه��م ،فطوب��ى مل��ن يغفر اهلل له قب��ل أن يلقاه.
وصي�تي إىل أب��ي وأم��ي :س�لام عليك��م م��ن اهلل ورمحت��ه وبركات��ه( ،أب��ي) العزيز و(أم��ي) الغالي��ة :اليوم هو
ي��وم عرس��ي وفرح��ي الكب�ير يف ه��ذه الدني��ا وه��ذه األرض ،لذل��ك أوصيكم وأس��تحلفكم ب��اهلل العظيم ب��أن يكون
اليوم يوم فرح وليس يوم حزن ،وأس��ألكم باهلل أن ال تبكوا عليً ،
فهنيئا لك (أبي) بهذا القدر الذي أصابك وأنت
حتصد الرتبية اجلهادية الصاحلة ،وأسأل اهلل أن جيزيك خري اجلزاء على هذه الرتبية .أما أنت يا( أمي) إني أعلم
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أني عزيز على قلبك ،وأني أحب الناس إليك ،وأعلم أن الفراق صعب ولكن لقاء ربي أحب إلي مما طلعت عليه
الش��مس ،أس��تحلفك ب��اهلل العظي��م أن تطلق��ي الزغاري��د أن��ت وأخوات��ي عند مساع نبأ استش��هاديً .
فهنيئ��ا لكم يا
(أبي) و(أمي) تاج الوقار الذي ستلبس��ونه يوم القيامة ،يوم احلس��رة والندامة ،يوم ال ينفع مال وال بنون إال من
أتي اهلل بقلب س��ليم .فإني أقبل أيديكما وأرجلكما على أن تس��احماني؛ ألن رضى ربي مرهون برضاكما عين.
أما وصييت ألبناء اإلسالم العظيم يف كل املساجد عامة ،ويف مسجد املعتصم باهلل خاصة :هذا املسجد الذي
تربيت فيه على كتاب اهلل وس��نة نبيه املصطفى ﷺ ،وتعلمت فيه حب اجلهاد وعش��ق الش��هادة ،س�لام عليكم
ورمحته وبركاته :أعلم أن هذه الطريق اليت اخرتمتوها طريق صعبة وشاقة ومليئة باألشواك ،وال يستمر فيها
إميانا ً
إال اإلنسان املؤمن باهلل ً
صادقا ال شيء فيه وعمله خالص لوجه اهلل ال شبهة فيه ،فإني اليوم أودعكم وأرتقي
إىل علياء اهلل حيث هناك الفردوس األعلى جبوار احلبيب املصطفى ﷺ ،وأن يرزقين اهلل باحلور العني ،وأنهار من لنب
وأنهار من ما ٍء غري آسن ،وأنهار من مخر لذة للشاربني ،فهناك ما ال عني رأت وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بشر.
أيها اإلخوة األحباب :لو علمتم ماذا أعد اهلل للشهيد ملا ذرفنا دمعة واحدة على هذه الدنيا.
أوصيك�م مجي ًع�ا ي�ا إخواني ويا أحبائ�ي :أن ختتاروا هذه الطريق وحتافظوا عليها ،واعلموا أن هذا الطريق
طوي�ل ،وعليك�م أن حتافظ�وا عل�ى الصل�وات اخلمس يف املس�جد وخاصة صلاة الفجر حيث يقول الرس�ول ﷺ:
(م ْن َص َّلى ْال َغ َد َاة ف َ َ ُ َ ْ ُ َ
ُ َّ ْ
ْ ُ َّ
َ
ي َك َان ْت َل ُه َكَأ ْج ِر َح َّج ٍة
ج َاع ٍة ث َّم ق َع َد َيذك ُر اهلل َح َّتى َتطل َع الش ْم ُس ث َّم َصلى َرك َع َت ْ ِ
ِ
َْ
َْ
ُّ
ْ
َ
َ
َّ
ِّ
َّ
ُّ
َو ُع ْم َر ٍة)[ .جامع الرتمذي] ،ويقول ﷺَ ( :بش ِر الشا ِئ َ
ور الت ِّام َي ْو َم ال ِق َي َام ِة)[ .جامع الرتمذي]،
ني ِف الظل ِم إِل ال َس ِ
اج ِد ِبالن ِ
إن صالة الفجر هي منبع اجملاهدين وملتقى االستشهاديني ،وعنوان الصادقني ،وعلى أثرها أوصيكم بالتقرب
إىل اهلل بالنواف�ل بالصي�ام والقي�ام ،وحافظ�وا عل�ى قي�ام اللي�ل ول�و بركعتين كل ليل�ة حتى مي�ن اهلل عليكم
بفرجه ،تكونوا مقربني من اهلل .وأوصيكم بالدعاء للمجاهدين بأن يفتح اهلل هلم وميكنهم من رقاب عدوهم.
أيه��ا اإلخ��وة األحب��اب :أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ولك��ن لق��اء اهلل والف��ردوس األعل��ى هو الذي دفع�ني حنو هذه
الطري��ق ،ف�لا تهن��وا وال حتزن��وا فإن��ي ش��هيد ب��إذن اهلل عن��د ملي��ك مقت��در ،توب��وا إىل اهلل توب��ة صادق��ة وج��ددوا
البيعة مع اهلل ،ورس��وله وختندقوا يف خندق واحد مع إخوانكم اجملاهدين من أبناء ش��عبكم ،وجتنبوا املش��اكل
والف�تن ،فه��ذا ع��دو اهلل ال يفرق بينكم .هذه وصييت أس��تحلفكم ب��اهلل أن جتعلوها نصب أعينكم ،وإليكم مجي ًعا
أن تس��احموني إن قص��رت يف ح��ق أح��د بقص��د أو بدون قصد ،وال تنس��وني م��ن خالص دعائكم.
وإىل القائم�ين عل��ى عرس��ي :أس��ألكم ي��ا إخوان��ي إن كانت ل��ي جنازة أو مس�يرة أن يتخللها التكب�ير والتهليل
والتس��بيح والدع��اء للمجاهدي��ن وال غ�ير ذلك ،وأن توزعوا احللوى والش��راب يف عرس��ي.
أما وصييت هذه إىل جماهدي ش��عبنا الفلس��طيين املس��لم :العدو واحد ،واألرض واحدة ،والدم واحد فكونوا
ً
يدا واحدة ضاربة هلذا العدو ،رصوا صفوفكم وامتثلوا لقول اهلل عز وجل :ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ً
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الص��ف ،]4 :ولقول��ه أيض��ا " :ﱹﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]103 :فانب��ذوا حزبيتك��م م��ن ب�ين صفوفك��م وقلوبكم ،وجددوا
بيعتكم مع اهلل ورس��وله وحافظوا على دماء الش��هداء .وإىل اللقاء يف جنات اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عليان جواد الوادية
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الشهيد
المجاهد

عماد أمني مكني أبو فنونة

تاريخ الوالدة.1980/05/24 :
تاريخ الشهادة.2003/03/07 :
البلدة األصلية :قرية قطرة  -قضاء الرملة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح على باص جلنود االحتالل
الصهيوني بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني ،سيدنا وموالنا حممد وعلى آل بيته الطيبني
الطاهري��ن .احلم��د هلل ال��ذي ش��رفنا بانتمائن��ا إىل هذا اإلس�لام العظيم ،احلمد هلل ال��ذي أكرمنا أن نكون يف هذه
األرض الطيبة فلس��طني ،أرض الرباط واالستش��هاد .احلمد هلل الذي أكرمنا بأن نكون من اجملاهدين .أما بعد:
في��ا إخوان��ي :إن��ه ع�بر رج��ل الش��هادة يف س��بيل اهلل ،أن��ه ش��رف وعل��و مكان��ة الش��هداء عن��د ربه��م ،إنه حس��ن
لق��اء اهلل ع��ز وج��ل والش��وق إىل جن��ان اهلل اليت وع��د عباده املتقني ،إنه صوت الدنيا واآلخ��رة م ًعا ،هو الذي كان
ً
دائما يرس��م صورته يف س��كناتي وحركاتي ،إنه حب لقاء رس��ول اهلل ﷺ والنبيني واملالئكة وآل بيت رس��ول اهلل
حممد
وموالنا
نبينا
عنها
أخربنا
اليت
العطرة
السرية
إنها
أمجعني،
والشهداء
امليامني
الغر
وصحابتهم
أمجعني،
ﷺ
عن عظم مكانة الشهداء وما هلم من رضوان عند اهلل ،إنه بر الوالدين بأن أكون شفي ًعا هلم إن شاء اهلل عند اهلل.
واهلل ي��ا إخوان��ي :إن ح�بي للش��هادة وطل�بي هل��ا إىل هلل وحده ،م��ا كانت ً
ختلصا من هذه الدني��ا الفانية ألجل
الدني��ا ،إمن��ا حمب��ة وطاع��ة للق��اء اهلل ع��ز وج��ل ،حمبة يف رضوان اهلل ع��ز وجل ،فإنين واهلل ي��ا إخواني إنين كلما
مسع��ت ش� ً
�هيدا أو عملي��ة استش��هادية ازداد ح�بي وازداد ش��وقي وغلي��ان ال��دم يف عروق��ي ألحل��ق بهؤالء الش��هداء،
فأس��أله ع��ز وج��ل أن أكون منهم وأن حيش��رني يف حض��رة نيب حممد ﷺ.
في��ا إخوان��ي :إمن��ا أرض الرباط أرض الش��هداء تناديكم من كل حدب وصوب ،م��ن كل االنتماءات أن ذودوا
عن أرضكم ،واجعلوا دماءكم رخيصة يف سبيل اهلل ،من أجل أرض مسرى نبينا حممد ﷺ ،كونوا كاحلسني
علي��ه الس�لام مدافع�ين ع��ن ش��رف األمة فهو منوذج الش��هداء الذي حيتذى ب��ه .فاليهود الكف��رة املالعني اغتصبوا
أرضكم واس��تباحوا أعراضكم ودمروا بيوتكم ،فجاهدوا بقدر ما اس��تطعتم فال يكلف اهلل ً
نفس��ا إال وس��عها.
أهلي األعزاء:
أب��ي العزي��ز :واهلل ي��ا (أب��ي) ،ك��م كن��ت أمتن��ى أن أرضي��ك وأكم��ل دراس�تي يف اجلامع��ة ،ولكن مل أس��تطع
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :يوسف علي منصور) ،و(عالم مجال كرم) وكالهما من حمافظة غزة.
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فس��احمين ي��ا (أب��ي) العزي��ز ،واحتس��بين إن ش��اء اهلل عن��د اهلل ش� ً
�هيدا ،وأس��أله اهلل ع��ز وج��ل أن يغف��ر لي ولك.
أمي العزيزة :س�لامي لك يا أغلى (أم) ،وأطلب منك أن تزغردي عند مساع نبأ استش��هادي ،وأن تطليب من
اهلل العلي القدير أن يقبلين عنده ً
شهيدا ،وهذا ما كنت أمتناه ً
دائما وأمازحكم به يف أيامي.
إخواني األعزاء :حافظوا على صلواتكم يف املسجد ،ومتسكوا بكتاب اهلل ،وكونوا مجي ًعا على دربي.
إخواني يف املس��جد :أرجو أن تس��احموني إن قصرت يف حقكم ً
يوما ،وأن تتمس��كوا بالصلوات مجي ًعا وخاصة
صالة الفجر وجلس��ة تبارك ،وس�لامي لكل أحبابي وأصحابي وأرجو منكم أن تس��احموني ،وتدعوا لي بالقبول
واملغفرة.
اللهم اقبلين عندك ش� ً
�هيدا ،وجتاوز عن س��يئاتي يا أرحم الرامحني ،وامجعين باحلبيب حممد ﷺ ،يف أعلى
جنان الفردوس يا أرحم الرامحني ،واجعل موتي مقدمة حتت عرش��ك ،واجعل روحي يف حواصل طري خضر
معلقة يف عرش��ك يا أرحم الرامحني.
أطل��ب م��ن إخوان��ي األعزاء :عدم تزيني ق�بري ،وإذا أردمت عمل حفل تأبني فعليكم بأن يكون حفل تأبيين
ه��و جلس��ة ذك��ر يذك��ر فيه��ا اهلل عز وجل ،ويصلى فيها على نبيه حمم��د ﷺ ،وأال يكون عزائي غري ً
مكلفا به
ب��ل متواض ًع��ا وأن تقدم��وا فق��ط م��ا تيس��ر .والرج��اء م��ن إخواني عدم إطالق أي��ة رصاصة ،فأنا ب��ريء من ذلك.
والس�لام عل��ى نبين��ا حمم��د ﷺ ،وعل��ى الصحاب��ة أمجعني ،وعلى الش��هداء وعلى إخواننا الالحقني بنا إن ش��اء اهلل
عز وجل.
واهلل ولي التوفيق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عماد أمني أبو فنونة
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الشهيد
المجاهد

عمار عبد الغفار موسى اجلدبة

تاريخ الوالدة.1984/01/18 :
تاريخ الشهادة.2004/07/06 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزرقاء  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "كوس��وفيم"
جن��وب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بس��م اهلل العل��ي القدي��ر ،يق��ول ع��ز م��ن قائ��ل ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]14 :ويق��ول س��بحانه وتع��اىل :ﱹ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]169 :

بع��د باس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م ،والص�لاة والس�لام عل��ى رس��وله إم��ام اجملاهدين ،حمم��د بن عب��د اهلل عليه
وعل��ى آل��ه وصحب��ه وم��ن وااله أمت الص�لاة والتس��ليم .أما بعد:
أنا الشهيد احلي بإذن اهلل تعاىل أخوكم (عمار عبد الغفار موسى اجلدبة) وأبلغ من العمر (ً )21
عاما ،ابن
اإلس�لام وابن (س��رايا القدس) الذراع العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلسطني) ،أبدأ وصييت هذه اليت
ً
أدعو اهلل أن تكون يف ميزان حس��ناتي وحس��ناتكم أمجعني ،بأن أمحد اهلل ً
مباركا فيه على
محدا كثريًا طي ًبا
أن جع��ل ل��ي قل ًب��ا خاش� ًعا ،وعلم�ني ً
علما ناف ًعا ومجعين م��ع اجملاهدين ،الذين يقول فيه��م أصدق من قائل وهو
ربي وربكم أمجعني :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب ،]23 :وأدع��و م��ن حي��ث أوصان��ا الرس��ول الكريم عليه الصالة والس�لام من
(أم��ي) وإىل (أمي) احلبيبة.
إىل أم��ي الغالي��ة :نب��ع قل�بي ونب��ع حنان��ي ،إن��ي أدع��و اهلل ل��ك ي��ا (أم��اه) ب��أن تص�بري وتكون��ي م��ن الصابرات
القانت��ات ،املؤمن��ات ب��اهلل ورس��له ومالئكت��ه وكتب��ه والي��وم اآلخ��ر والقض��اء والق��در ب��اهلل.
أماه يا نبع احلنان :احتسبيين هلل وقولي اللهم فرج عين مصيبيت وأنت حسيب يا اهلل ونعم الوكيل( .أماه)
عدي�ني ب��أن تكون��ي عل��ى عه��دي بأن تصومي كم��ا كنا نصوم أنا وأنت كل اثن�ين ومخيس ،وادعي لي ربي
وربك بأن يتقبلين عنده ش� ً
�هيدا بإذن اهلل تعاىل.
إىل أب��ي :ي��ا م��ن كان املث��ل األعل��ى يف دني��اي ،فإن��ي أقس��مت علي��ك ي��ا (أب��ي) أن تص�بر وحتتس��بين عن��د اهلل
ش� ً
�هيدا ،ف��واهلل مل جي��ز إال بش��فاعيت كل م��ن س��اعدني للوص��ول إىل ه��ذه الدرج��ة وه��ي الش��هادة يف س��بيل اهلل.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :إبراهيم رفيق عبد اهلادي) من كتائب شهداء األقصى ومن سكان خميم الربيج مبحافظة الوسطى.
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وإن�ني أق��وم بعمل��ي ه��ذا ابتغ��اء مرض��اة رب العاملني عز وج��ل ً
أول وأخريًا ،واس��تجابة لق��ول اهلل تعاىل ﱹ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األنعام ،]163-162 :كما أن عملي هذا يأتي ر ًدا على اهلجمة الصهيونية الشرسة اجلبانة ضد أبناء
ش��عبنا وقيادت��ه ،وك��رد أول��ي عل��ى سلس��لة االغتي��االت اجلبانة اليت نالت من كل من ش��يخ فلس��طني الش��هيد
(أمح��د ياس�ين) ،وأس��د فلس��طني الش��هيد الدكت��ور (عب��د العزي��ز الرنتيس��ي) ،ور ًدا عل��ى اغتيال القادة الش��هيد
ً
وانتقام��ا جلميع الش��هداء يف
القائ��د (مقل��د محي��د) (أب��ا مح��زة) ،واغتي��ال الش��هيد القائ��د (حمم��ود ج��ودة) ،ور ًدا
فلس��طني والعراق وأفغانس��تان ،ويف كل بالد اإلس�لام احلبيب.
وتأكي� ً�دا من��ا حن��ن أبن��اء (س��رايا الق��دس) بإذن اهلل نؤكد عل��ى أن نكون ً
دوما على قدر املس��ئولية ويف أول
الصف��وف اجملاه��دة ،وأدع��و اهلل أن يتقبل�ني ش��هيدا عن��ده ،وأن يرفق�ني بالنبي�ين والصديقني والش��هداء أمجعني.
وآخ��ر دعوان��ا أن احلم��د هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على رس��وله األمني.
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشعراء]227 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عمار عبد الغفار اجلدبة
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الشهيد
المجاهد

فادي مجال ممدوح سامل

تاريخ الوالدة.1988/08/27 :
تاريخ الشهادة.2008/04/21 :
البلدة األصلية :قرية هربيا  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشيخ رضوان  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "دوغيت"
الصهيوني��ة مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .حمم��د]7-4 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يد اخللق واملرس��لني ،وعل��ى آله وصحبه وم��ن وااله إىل يوم
الدي��ن ،أما بعد:
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :أيه��ا الصام��دون املرابط��ون عل��ى أرض فلس��طني املبارك��ة ،إننا وحنن نس��تعد للقاء
اهلل ع��ز وج��ل والرحي��ل ع��ن ه��ذه الدني��ا ،ومفارق��ة األه��ل واألحب��ة ألج��ل هدف أمس��ى وأجل ،وه��و الدفاع عن
ديننا وعن أرضنا وعن كرامة ش��عبنا ،اس��تمرا ًرا ملس�يرة الش��هادة والش��هداء الذين س��بقونا ،وحنن كلنا إميان
ويق�ين ب��أن ه��ذه املس�يرة ه��ي طري��ق التحرير والع��زة والكرامة لش��عبنا وأمتن��ا ،فالنصر يولد من رحم الش��هادة
والتضحي��ات ،والب��ذل والعط��اء .وال جم��ال للكلم��ات الفارغ��ة واملفاوضات العبثية أن حتقق ش� ً
�يئا مم��ا تصبو إليه
من هذه املفاوضات اهلزيلة ،وأثبتت ً
دائما أنها تضيع املزيد من وقت ش��عبنا وطاقاته ،وتش��كل جس�رًا لتحقيق
م��آرب الباحث�ين ع��ن احلي��اة الدني��ا وحطامها على حس��اب اإلس�لام واألم��ة .وهذا الع��امل الصامت الظ��امل الداعم
ً
متفرجا على قتل نسائنا وأطفالنا دون أن ينطق ولو
للعدو الصهيوني ،والراعي للمفاوضات يف آن واحد ،يقف
كلم��ة واح��دة نص��رة هل��م .فأي رجاء من ه��ذه املفاوضات من هذا العامل الذي يقوده الش��يطان األكرب أمريكا،
رم��ز الظل��م والقهر واالس��تبداد والقت��ل يف هذا العصر.
فأنا االستشهادي احلي بإذن اهلل تعاىل( :فادي مجال سامل) (أبو خالد) ابن (سرايا القدس).
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :إن طري��ق الش��هادة والش��هداء ه��ي الضام��ن األساس��ي لوح��دة ش��عبنا حتت ظ��ل لواء
املقاومة واجلهاد؛ ألنها مس�يرة الصدق والعطاء والتضحية واإليثار والتكاتف اليت ال تعرف معنى الغنيمة ،س��وى
اجلن��ة ومرض��اة اهلل .وال تع��رف معن��ى اخلذالن للحق واألنانية واالس��تبداد وحب ال��ذات والظلم.
ي��ا أهلن��ا األع��زة الك��رام :إنن��ا نتقدم اآلن بدمائنا ،وأرواحنا ،وأش�لائنا ،وحنن كلنا أم��ل ويقني بأن نصر اهلل
قريب ً
جدا ،وأن أمتنا اإلس�لامية على موعد مع الفتح القريب لبيت املقدس ،الذي س��يتحرر بفضل اهلل تبارك
(*) هو الشهيد اجملاهد( :عثمان أمحد أبو حجر) من سكان خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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وتع��اىل ،باألي��دي املتوضئ��ة ،بالرج��ال الذي��ن صنعه��م اهلل علي يديه ،وها هي بش��ائر النصر قد ب��دأت من خالل
الثبات وصمود وانتصار اجملاهدين على العدو الصهيوني يف لبنان وفلس��طني ،لذلك فإننا ندعوكم ملزيد من
الص�بر والثب��ات وال تهن��وا وال حتزن��وا أو تس��تكينوا أو ختضع��وا لعدوكم ،فإن النصر صرب س��اعة ،وإن معاناتكم
ه��ذه س��وف ت��زول ب��إذن اهلل وس��وف يب��دل اهلل خوفكم أم ًن��ا ،ويس��تخلفكم يف األرض كما اس��تخلفكم الذين من
قبلكم.
ندعو اهلل تبارك وتعاىل أن حيفظكم ،وحيفظ جهادكم وتضحياتكم ،وأن جيعل يوم عزكم ونصركم
وحترير أرضكم قريب إن شاء اهلل .ونسألكم العفو والدعاء لنا بنيل الشهادة يف سبيل اهلل ،والقبول عنده تبارك
وتعاىل .وإن شاء اهلل يكون لقائنا معكم يف جنات نعيم عند مليك مقتدر ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فادي مجال سامل
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الشهيد
المجاهد

حمروس مصباح أمني البحطيطي

تاريخ الوالدة.1982/09/27 :
تاريخ الشهادة.2002/05/06 :
البلدة األصلية :قرية غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،وقائ��د اجملاهدي��ن الص��ادق األم�ين ،س��يدنا
حمم��د علي��ه أفض��ل الصالة والتس��ليم.
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

أحبائ��ي يف اهلل :إن��ي واهلل أعل��م أن الف��راق صع��ب ،إن الع�ين لتدم��ع وإن القل��ب ليح��زن ،وإن��ا عل��ى فراقك��م
حملزون��ون ولكنه��ا اجلن��ة ،ف��إن احلي��اة جب��وار اهلل تع��اىل هل��ي أع��ز وأك��رم من ه��ذه احلياة ال�تي يعربد فيه��ا أبناء
الق��ردة واخلنازي��ر.
فيا أبناء (سرايا القدس) هبوا وتقربوا إىل اهلل بقتل أبناء القردة واخلنازير ،فإن احلور تناديكم وتستنفركم
فانف�روا ،فإن�ي واهلل وكأن�ي أرى املالئك�ة تزفك�م إىل قصوركم فال تتقاعس�وا وال تيأس�وا وش�دوا الرحال ،فإن
غال وأرخص ما نقدمه من أجلها هو إراقة دمنا وتقطيع أجسادنا إر ًبا إر ًبا يف سبيل اهلل.
اجلنة مثنها ٍ
في��ا إخوت��ي :إن حي��اة اجله��اد هل��ي أحل��ى حي��اة ،ف��إن حياة الع��زة والكرام��ة ال تأت��ي إال باجلهاد ،فإن الش��هداء
وحده��م ه��م الذي��ن يرمس��ون بدمه��م الطاه��ر خارط��ة الوطن املس��لوب ،والش��هداء وحدهم هم الذي��ن ميدوننا
بالنف��س الطوي��ل لنحي��ا حياة الع��زة واالنتصار.
فيا أيها اجملاهدون األبطال :وصييت لكم أن حتفظوا دمنا ،وأن تسريوا على دربه ونوره ،وال ختونوا األمانة
ال�تي محلك��م اهلل إياه��ا ،وال تنخدع��وا بدع��اة اهلزمي��ة واالنكس��ار ،وال تضع��وا اآلم��ال يف الرؤس��اء املتخاذل�ين ،ف��إن
النصر من عند اهلل ٍآت على أيد اجملاهدين األبطال ،الذين سطروا أمسى معاني العزة والفخر أمثال املعلم القائد
و(حمم��ود عرف��ات اخلواج��ا) و(حيي��ى عي��اش) وكل األبطال ،فإن احلق وحياة الع��زة ال تأتي إال باجلهاد.
ً
ونصرة إلخواني وأبناء شعيب ،وأسأل
فها أنا أحبيت أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهلل تعاىل إرضا ًء هلل تعاىل،
اهلل تعاىل أن يوفقين يف عملي هذا وجيعله ً
خالصا لوجهه الكريم.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حازم زكريا الوادية) من سكان خميم الربيج مبحافظة الوسطى.
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وصي�تي إىل أم��ي ،وأب��ي ،وإخوان��ي ،وأخواتي ،وأهلي :أن ال حتزنوا ،وال جتزعوا ،وال تقولوا إال ما يرضي ربكم
فأنتم تعلمون أن الشهادة أمسى ما كنت أمتنى يف هذه الدنيا .فافرحوا واصربوا ،فإن اهلل سيجزيكم خري اجلزاء
وبش��رى لكم ش��فاعة رس��ولكم حممد ﷺ وش��فاعيت لكم بإذن اهلل تعاىل .وأوصيكم بتقوى اهلل تعاىل والس�ير على
قول ً
نهج الشهداء ،وااللتزام باإلسالم ً
وعمل ،وال أقول ً
وداعا بل إىل لقاء قريب يف الفردوس األعلى.
وسالمي إىل إخواني الشهداء األحياء أبناء (السرايا) األبطال ..فساحموني ،ساحموني ،ساحموني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حمروس مصباح البحطيطي
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الشهيد
المجاهد

حممد خليل جربيل اجلعربي

تاريخ الوالدة.1983/09/24 :
تاريخ الشهادة.2007/06/09 :
البلدة األصلية :قرية غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح عل��ى املوق��ع العس��كري الصهيون��ي بالق��رب من
موق��ع "كيس��وفيم" العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني ،س��يدنا حممد إمام اجملاهدين ،وعلى أصحابه
والتابعني ليوم الدين .أما بعد:
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تعاىل( :حممد خليل اجلع�بري) (أبا جماهد) ابن اإلس�لام العظيم ،وابن
(سرايا القدس).
إخواني الكرام :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،حتية طيبة وبعد:
إىل إخوان��ي ،وأحبائ��ي ،ورفاق��ي ،وإىل أم��ي وأبي العزيزين ،وإىل أعز الن��اس إىل قليب :يا إخواني ويا أصحابي،
إن احلي��اة جب��وار رب الع��زة هل��ي أفض��ل احلي��اة وخ�ير م��ن أي حي��اة ،واهلل إن ه��ي إال الش��هادة ،فلم تك��ن يف يوم وال
يوم ،وال يصل احلبيب إىل احلبيب إال األشداء أو الشهداء .لقد اخرتت هذه الطريق ،طريق اإلميان باهلل وطريق
اجله��اد يف س��بيل اهلل ،وامل��وت يف س��بيل اهلل .ه��ي طري��ق اجلن��ة وس��يلة الصحاب��ة ،وس��يلة الش��هداء .أس��أل اهلل تع��اىل
�هيدا م��ع الش��هداء والصديق�ين وحس��ن أولئ��ك ً
أن يتقبل�ني ش� ً
رفيق��ا ،فال تهن��وا وال حتزنوا على فراق��ي وبإذن اهلل
س��نلتقي يف اجلنة.
ودعوت��ي :إىل كل م��ن أحب�ني وأحببت��ه يف املس��اجد تالقين��ا ،وعل��ى طاع��ة الرمح��ن وح��ب مس��اجد اهلل،
ساحموني إن كنت قصرت معكم ،ساحموني يا أحبائي ،ساحموني يا رفاق الدرب ،ساحموني إىل مثواي األخري،
وإىل لقائكم يف اجلنة س��أمضي على درب الش��هداء .درب األبطال أمثال (فتحي الش��قاقي) و(أمحد ياس�ين) و(أبو
عمار) و(أبو علي مصطفى) والشهداء األبطال رفاق دربي الذين سبقوني بالشهادة (مدحت اجلعربي) و(حسن
البنا) و(خالد ش��لوف) و(حممد أبو القمبز) و(حممود املش��هراوي) و(عماد أبو فنونة) و(خالد الزق) و(حممود
علي��وة) و(حمم��د اجلعربي) و(أش��رف ش��لوف) و(منري س��كر) والقائد ال��ذي ربى األجيال (مح��ودة الوادية) الذي
كن��ت برفقت��ه ،وكان اجملاه��د املخل��ص ال��ذي علمن��ا اجله��اد وض��رب الصواريخ وض��رب اهلاون .س��أمضي على
دربك��م وعل��ى درب الش��هداء ب��إذن اهلل تع��اىل ،وس��أمضي على درب الش��هداء األبط��ال أبناء عمي ال��ذي طالتهم يد
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الغ��در واخليان��ة (بره��ام) و(حمم��د) و(فتحي) و(حس�ين) الذين ارتقوا إىل اهلل تعاىل ش��هداء بإذن اهلل تعاىل.

أوصيك يا أمي :ال حتزني على فراقي ،فإن هذا الفراق هو فاحتة إىل جنان اخللد بإذن اهلل تعاىل ،وسنلتقي
ب��إذن اهلل تع��اىل يف اجلن��ان ،فكون��ي أس��عد األمه��ات وكون��ي صابرة وحمتس��بة بابنك ه��ذا الش��هيد اجملاهد ،فقد
كن��ت ً
دائم��ا تقول�ين ل��ي" :ربنا يرضى عنك يا رب" ،ب��إذن اهلل ربنا يرضى عين وعنك.
أبي الغالي :ال حتزن على فراقي ،كن صابرًا حمتس ًبا هلل ،وال تهن وال حتزن بإذن اهلل نلتقي يف اجلنة.
إىل أحبائ��ي يف مس��جد اب��ن عثم��ان :أق��ول لك��م إن الف��راق صع��ب ،ولك��ن الف��راق م��ن أج��ل اجلن��ان ب��إذن اهلل،
وسأنتظركم يف اجلنان ،وحافظوا على صالتكم وخاصة صالة الفجر ،إنها هي صالة اجملاهدين صالة يشفع
فيه��ا الرمح��ن ،وينظر فيها باملغف��رة والرمحة.
إىل كل من أحببت :وكل من عرفين أن يساحمين إن كنت قصرت فيه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد خليل اجلعربي
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الشهيد
المجاهد

حممد خليل علي القايض

تاريخ الوالدة.1983/02/25 :
تاريخ الشهادة.2004/10/31 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح بالقرب من مستوطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،قاهر اجلبارين وكل املستبدين املغتصبني ،أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (حمم��د خليل القايض) من س��كان منطق��ة الزيتون ،ابن (س��رايا القدس) اجلناح
ً
وانتقاما لدماء
العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أقوم بعملييت هذه ابتغاء وجه اهلل الكريم
الش��هداء األبرار ،ور ًدا على دماء الش��هداء يف جباليا الثورة وخانيونس األحرار ،ويف الذكرى الس��نوية الستش��هاد
األمني العام لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) الدكتور (فتحي الش��قاقي) وكل الش��هداء الذين س��بقونا .نس��أل اهلل
أن يتقبلين ش� ً
�هيدا جبوار الشهداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد خليل القايض
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد الرحيم معبد مهنا

تاريخ الوالدة.1984/07/16 :
تاريخ الشهادة.2008/03/04 :
البلدة األصلية :قرية املسمية الكبرية  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي تل اهلوى  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد بقص��ف مباش��ر م��ن طائرات
االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه بإط�لاق صواري��خ عل��ى
مس��توطنة "س��ديروت" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل ناصر اجملاهدين ،مذل الكافرين ،وقاهر املنافقني ،والصالة والس�لام على املبعوث رمحة للعاملني،
وعلى آله وصحبه ومن س��ار على دربه واس�تن بس��نته إىل يوم الدين .أما بعد:
ه��ذه وصي��ة العب��د الفق�ير إىل اهلل الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (حمم��د عب��د الرحيم مهن��ا) "أبا مالك" ابن (س��رايا
الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) .إني أق��وم بعملي هذا رغبة م�ني ً
واتكال
مين على اهلل عز وجل ،وأسأل اهلل العلي القدير أن تكون نييت خالصة لوجهه الكريم وابتغا ًء ملرضاته ،وإنين أقدم
نفس��ي رخيص��ة هلل ع��ز وج��ل ومرضاة ل��ه ،وأقوم بعملي ه��ذا ر ًدا على جرائم أعداء اهلل وأعداء األمة اإلس�لامية
ً
ونصرة لديننا ً
ً
ودفاعا عن أرضنا ومقدس��اتنا،
املتكررة،
وانتقاما لقادتنا وكافة الش��هداء من أبناء ش��عبنا .وها
أنا قادم إليكم ..نعم قادم إليك يا رس��ول اهلل على احلوض ،قادم إليك يا حبيب قليب (حس��ام أبو عيادة) ،وقادم
إلي��ك ي��ا قائ��د االستش��هاديني (ش��ادي مهنا) ،لقد علمتين (أب��ا محزة) أن األبطال احلقيقي��ون هم الذين خيطون
بدمائهم طريق أمتهم ،ويبنون بأجس��ادهم أجماد عزتنا الش��اخمة ،ويش��يدون جبمامجهم حصونها املنيعة.
إىل ش��عبنا العظي��م :الثب��ات الثب��ات ،الص�بر الص�بر ،مزي� ً�دا م��ن التضحي��ات ،مزي� ً�دا م��ن االلتف��ات ح��ول راي��ة
اجلهاد واالستشهاد ،فأرضكم ومقدساتكم وأعراضكم لن حيميها إال عزائم وهمم أبنائنا وفتياتنا الذين مشروا
س��واعدهم ووهب��وا أرواحه��م رخيصة يف س��بيل ع��زة وكرامة ورفعة دينهم وأمتهم وش��عبهم.
إىل الذي��ن حيمل��ون أرواحه��م عل��ى أكفه��م :ويقدم��ون دماءه��م رخيص��ة يف س��بيل اهلل تع��اىلً ،
دفاع��ا ع��ن
أرضهم ومقدساتهم هم وحدهم من جيب عليكم أن تسريوا على دربهم ،والبد لكم من االقتداء بهم واالخنراط
يف صفوفه��م ،واالنط��واء حتت لوائهم.
إىل أم��ي احلبيب��ة الغالي��ة( :أم��اه) ال حتزن��ي فحزن��ك يعذب�ني ،ب��اهلل علي��ك أن ترض��ي عين وتس��احميين ،وأن
تدع��ي ل��ي وال تبك��ي عل� َّ�ي فب��كاؤك ل��ن يرجع�ني إىل األرض ،فأن��ا ب��إذن اهلل جب��وار رب��ي يف جن��ات الف��ردوس م��ع
الش��هداء إن ش��اء اهلل .ي��ا حبيب�تي ومهج��ة قل�بي كفكف��ي دموع��ك ي��ا (أم��اه) وال حتزن��ي ،واهلل قد نل��ت ما كنت
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أمتن��اه ،فق��د أكرم�ني اهلل تع��اىل باجلنان ،نعم يا (أمي) فليس جنة واحدة ،إمنا جنان جبوار الرمحن وبصحبة
الن�بي العدنان ﷺ.
أمي احلنونة :ما لي أراك حزينة ،ملاذا هذا البكاء؟ أتبكني ألني حي جبوار اهلل؟ أمل تقولي لي بأن أتزوج ،فأنا
سأتزوج بدل الواحدة اثنتني وسبعني ،وصربًا يا (أمي) فإن موعدنا اجلنة إن شاء اهلل.
أب��ي العزي��ز الغال��ي :أعل��م أن فراقي س��يكون صع ًب��ا ومريرًا ،لكن عزائ��ي أن احلياة الدنيا قص�يرة وإن طالت،
واآلخرة خ ٌري وأبقى ،فأنا راحل يا (أبي) من حياة زائلة إىل حياة دائمة .إىل جنة عرضها السموات واألرض بإذن
اهلل تع��اىل إن كت��ب لن��ا القب��ول .فاصرب واحتس��ب وس��احمين وك��ن ً
صامدا عن��د مساعك نبأ استش��هادي .وباهلل
تبك وال حتزن ،وس��احمين وادع اهلل أن يتقبلين ش� ً
�هيدا ،ولقاؤنا يف اجلنان بإذن اهلل تعاىل.
عليك ال ِ
ِ
علي؛ بل على العكس جيب أن تفرحن؛ ألني قضيت
أخوات��ي الغالي��ات عل��ى قل�بي :جيب عليكن أن ال حتزن ّ
يف س��بيل اهلل ،وأملي أن تصربن وحتتس��بنين عند اهلل ش� ً
�هيدا ،وأمتنى عليكن أن تس��تقبلن نبأ استش��هادي بالصرب
والثبات والدعاء واالحتساب ،وال تذرفن الدموع بل افرحن واجعلن هذا اليوم كأنه يوم عرس لي وليس يوم
عزاء ،فواهلل إني أحبكم ..وساحموني مجي ًعا إن أخطأت يف حقكم ً
يوما من األيام ،ولقانا يف اجلنة إن شاء اهلل.
إخواني ،أصحابي ،أقاربي :أقول لكم ال حتزنوا على فراقي ،بل مشروا ساعد اجلد والعمل واحلقوا بي ،فهذا
سبيلي وهذا طريقي ..طريق الصفاء والنقاء ،طريق األقوياء واألتقياء والشهداء واألنبياء .ساحموني وادعوا لي
بالقبول واملغفرة إن شاء اهلل.
أحبائي ،وإخواني :إىل كل من عرفين وطرحت عليه السالم وأخطأت يف حقه أن يساحمين ويدعو لي اهلل
أن يتغمدني برمحته ،ويتقبلين من الشهداء.
إخواني وأحبائي األعزاء يف س��رية الش��هيد حس��ام أبو عيادة :أوصيكم بتقوى اهلل والتقرب إليه لكي يرضى
علين��ا اهلل  ،وأوصيك��م أن حتافظ��وا عل��ى الصل��وات اخلم��س يف املس��جد وخاص��ة ص�لاة الفج��ر ،فص�لاة الفج��ر
ه��ي مس��ة اجملاهدي��ن ،وبش��ارة املنتصري��ن .وأوصيك��م ب��أن تلتزم��وا يف جلس��ات الذك��ر والعل��م وصي��ام االثن�ين
واخلميس .وإنه ّ
علي فراقكم ،فأنا منذ عرفتكم وتعاملت معكم كنت ً
دائما أشعر أنكم مجي ًعا إخوة لي.
ليعز ّ
أس��تحلفكم باهلل أن تواصلوا طريق اجلهاد واالستش��هاد ،وأن تس��ددوا ضرباتكم لعدوكم يف كل مكان وزمان،
وإني بانتظاركم مع أخيكم وحبيبكم (أبا صالح) يف جنات الفردوس األعلى بإذن اهلل ،فس��احموني وأكثروا
م��ن الدع��اء لي بالرمحة واملغفرة والقبول إن ش��اء اهلل.
يف اخلتام :أودعكم وأنتم يف عيوني ،أودعكم وأنتم لي عيوني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد الرحيم مهنا
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حممد عبد القادر حسن عقيالن

تاريخ الوالدة.1990/03/02 :
تاريخ الشهادة.2008/03/01 :
البلدة األصلية :قرية الفالوجة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحتالل الصهيوني اليت حاولت التوغل يف منطقة اإلدارة املدنية
ش��رق خميم جباليا.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .القص��ص]6-5:

وقال رب العزة يف آخر سورة العنكبوت :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ

صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

الس�لام عليك��م ي��ا عب��اد اهلل املخلص�ين ،الس�لام على جن��د اهلل الثابتني ،الس�لام عليكم يا أهل الرب��اط ،يا أهل
الشام أنتم خرية اهلل وجنده املفلحون بإذن اهلل ،أصلي وأسلم على خري األنام ،صاحب الرسالة الربانية ،رسول اهلل
وحبي�بي حمم��د ﷺ وعلى آله الطيبني ،وأصحابه الغر احملجلني.
أكت��ب به��ذا القل��م م��ن قل�بي وقد امتأل ح ًبا هلل ولرس��وله ،أكتب ه��ذه الوصية ً
اتباعا لس��نة وهدي حممد ﷺ،
لعلي أويف حبق أهلي وأصحابي يف الدرب .تعصف اآلالم يف كل حلظة من العمر ،وتتضح الشاشة املسربلة بالدم بأن
فلس��طني ال حترر إال بأشالء االستشهاديني واجملاهدين.
أنتمي هلذه احلركة اإلسالمية( ،حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) منذ عام ونصف ،وكان انتمائي
هلذا الدرب ينبثق من اإلميان الكامل باهلل وبرسوله ،والفكرة املباركة القرآنية التابعة لكتاب اهلل ،أرجو من اهلل
أن أكون قد أصبت االختيار ،وأسأل من اهلل القبول.
إخواني يف اهلل :إن العمل اإلس�لامي يواجه مش��روعني يف ظل س��قوط اخلالفة ،واس��تمرار العدوان واغتصاب
فلسطني ،يصبح اجلهاد فرض عني على كل مسلم.
ي��ا أحب��اب رس��ول اهلل :ابق��وا عل��ى الدرب وال حتيدوا وارفعوا راية اجلهاد واالستش��هاد ،أنت��م ذخر األمة وأملها
الباق��ي ي��ا جن��د (الس��رايا) واإلس�لام .إن الش��هادة يف س��بيل اهلل مل تك��ن باحل��دث الغري��ب واجلديد ،بل ه��ي أمنية
عش��قتها وانتظرته��ا ب��كل أش��واقي وكيان��ي ووجدان��ي ،نع��م انتظرتها ودع��وت اهلل أن يلحقين به��ا ،ومل أتوان يف
أن أتق��دم بروح��ي ودم��ي ووجداني إىل اهلل عز وج��ل ،لعله يتقبل مين ويلحقين بإخواني ورفاق دربي وأقربائي
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(أكرم حممود عقيالن) الذي ترك الدنيا بزينتها خلف ظهره؛ ألنهم علموا حبقائق هذه الدنيا فباعوا أنفسهم
علي أن أمتش��ق س�لاحي وأحلق بركب (س��رايا القدس) الذراع العس��كري لـ
هلل عز وجل .ومن هنا كان واج ًبا ّ
(حركة اجلهاد اإلس�لامي) لنذيق اليهود الويالت ،ونلحق بهم الدمار إن ش��اء اهلل رب العاملني.
وأخريًا :أوصيكم مبا أوصى به رس��ول اهلل ﷺ تقوى اهلل ،واحلفاظ على الصلوات اخلمس يف املس��جد ،وخاصة
صالة الفجر ،وأن تدعوا لي بالرمحة .وأسأل اهلل أن أكون وإياكم من أهل هذا املقام.
بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م :ﱹ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ
صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]148 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد القادر عقيالن
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المجاهد

حممد فوزي حممد أبو نعمة

تاريخ الوالدة.1976/12/02 :
تاريخ الشهادة.2007/05/21 :
البلدة األصلية :قرية اللد  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.3 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدين(*) يف قصف صاروخي مباش��ر من طائرات االس��تطالع
الصهيوني��ة أثناء قيامهم مبهم��ة إلطالق جمموعة من الصواريخ
احمللي��ة عل��ى املس��توطنات احمليط��ة بش��مال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى الرس��ول حممد ﷺ ،واحلم��د هلل القائل يف حمك��م التنزيل بعد
أعوذ باهلل من الش��يطان الرجيم ،بس��م اهلل الرمحن الرحيم :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت]69 :

إن ه��ذه ه��ي املس�يرة ،مس�يرة ال��دم والش��هادة ،نفديها بكل ما منلك م��ن أجل اهلل عز وجل ،ومن أجل رس��وله
ً
وتفصيل.
وم��ن أجل القرآن الكريم ،ومن أجل س�يرة الس��لف الص��احل مجلة
هذه هي الرسالة ،رسالة الدم والشهادة ،رسالتنا حنن منتلكها من أجل هذه األرض الطيبة ،أرض فلسطني
احلبيبة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد فوزي أبو نعمة

(*) اجملاهدون الشهداء هم( :عبد العزيز حممد احللو) ،و(ماجد سلمان البطش) ،و(حممود عادل عوض) ومجيعهم من سرايا القدس.
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حممد نافذ حممد أبو مرسة

تاريخ الوالدة.1984/07/21 :
تاريخ الشهادة.2002/06/25 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشيخ رضوان  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على جتمع لقوات االحتالل الصهيوني بالقرب
م��ن مع�بر "كارن��ي" ش��رق مدين��ة غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

إىل أمي العزيزة :أريد منك أن تساحميين ،وأن تدعي لي ،وأن ترضي عين.
وأنت يا أبي :أريد منك أن تساحمين وأن ترضى عين.

إىل إخوان��ي األحب��ة :أريدك��م أن تعمل��وا عل��ى رض��ا اهلل ،والوالدي��ن ،وأريدك��م أن حتافظ��وا عل��ى الص�لاة
وخاص��ة ص�لاة الفج��ر يف املس��جد ،وأريدك��م أن تعاه��دوا اهلل وأنفس��كم عل��ى مواصل��ة درب��ي ودرب الش��هداء
(حم��روس البحطيط��ي)( ،ح��ازم الوادية)( ،حيي��ى عياش)( ،عماد عقل)( ،فتحي الش��قاقي)( ،حممود طوالبة)،
(رائ��د الكرم��ي) وكل الش��هداء األطه��ار.
إىل أصدقائي األعزاء :أريدكم أن تساحموني ،وال تنسونا من الدعاء يف كل وقت.
إىل أعمام��ي :أريدك��م أن تس��احموني ،وإىل حبي��ب قل�بي (عام��ر) علي��ك أن حتمل القدر األك�بر من الفراغ
الذي س��أتركه من بعدي.
إىل كل من عرفين ومل يعرفين :أن يساحمين.
وإىل ش��باب املس��اجد يف الش��يخ رضوان والش��اطئ :أريدكم أن تعاهدوا اهلل وأنفس��كم أن تس�يروا على دربي.
وال أق��ول لك��م ً
وداعا بل إىل اللقاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد نافذ أبو مرسة
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حممد ياسر حممد ارحيم

تاريخ الوالدة.1982/09/24 :
تاريخ الشهادة.2002/04/19 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "نتس��اريم"
الصهيوني��ة جن��وب مدين��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

يا مجاهري شعبنا الصامد :سالم اجملاهدين عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
يف وق��ت تش��ن في��ه ق��وة البغ��ي الصهيوني��ة ح��رب اإلب��ادة والقت��ل ،وه��دم البي��وت وتدم�ير املنش��آت ،وقت��ل
األطف��ال الرض��ع .كل ه��ذا يكش��ف ع��ن بش��اعة ه��ذا الع��دو ،وع��ن جرائم��ه ضدن��ا.
إخوان��ي اجملاهدي��ن :ش��ددوا ضرباتك��م املوجع��ة ضد ه��ذا العدو اجملرم ،س��ددوا رمياتكم ،صوب��وا بنادقكم،
اضغط��وا عل��ى أحزمة التفج�ير ،احرقوا األرض من فوقه��م ومن حتتهم.
أيه��ا اجملاه��دون :ال جتعل��وا لغ��ة س��وى لغ��ة اجله��اد واملقاوم��ة؛ ألنه��ا ه��ي الس��بيل الوحي��د لتحري��ر األرض
واملقدس��ات ،أم��ا حن��ن يف (س��رايا الق��دس) نه��دي ه��ذه العملي��ة الفدائي��ة إىل ش��عبنا الصاب��ر والصام��د يف الوط��ن
والش��تات.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد ياسر ارحيم

(*) هو الشهيد اجملاهد( :سامل حممد حسونة) من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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حممود حممد راشد املشهراوي

تاريخ الوالدة.1983/01/04 :
تاريخ الشهادة.2003/03/31 :
البلدة األصلية :قرية احملرقة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "ياد مردخاي"
الصهيوني��ة مشال قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

أنا أخوكم الش��هيد احلي بإذن اهلل( :حممود حممد املش��هراوي) ابن اإلس�لام العظيم ً
أول ،واجملند يف صفوف
(سرايا القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني).
احلم��د هلل رب العامل�ين ً
مح��دا كم��ا ينبغ��ي جل�لال وجه��ه وعظي��م س��لطانه ،والص�لاة والس�لام عل��ى إم��ام
اجملاهدي��ن ،وقائ��د الغ��ر امليامني ،س��يدنا حممد بن عبد اهلل املبعوث رمحة للعامل�ين ،وعلى آله وأصحابه أمجعني.
أما بعد:
احلمد هلل أني سأرزق بإذن اهلل تعاىل أمسى ما أمتنى ،وهي الشهادة يف سبيل اهلل تعاىل ،فقري ًبا إن شاء اهلل لقاء
األحبة حممد ﷺ وصحبه ،ولقاء الشهداء أمجعني إن شاء اهلل.
يا أبناء اإلسلام :أخاطبكم وقليب يعتصر أملًا ملا حيدث من حكام املس�لمني من ختاذل ،وترك طريق اآلخرة
طري�ق اجله�اد يف س�بيل اهلل ،ولك�ن ال تهتم�وا هل�ؤالء الذي�ن أحب�وا الدني�ا فخس�روا الدني�ا واآلخ�رة ،وعليك�م أن
تتمسكوا خبيار اجلهاد واالستشهاد ،واعلموا أن اهلل سبحانه وتعاىل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم
اجلن�ة ،يقاتل�ون يف س�بيل اهلل فيقتل�ون ويقتل�ون ،ه�ذا وع�د من اهلل س�بحانه وتعاىل ،وعد به عب�اده املؤمنني يف
كتاب�ه العزي�ز ،ال�ذي ال يأتي�ه الباط�ل من بني يديه وال م�ن خلفه ،وحافظوا على الصل�وات اخلمس ،وخاصة
ً
(ولَ ْـو َعلِ ُموا َمـا فِ َيهـا ألَتـَْو َها َولَ ْـو َحبـًْوا).
صلاة الفج�ر يف مجاع�ة التي ق�ال فيها رس�ول اهلل ﷺ ويف صالة العش�اء أيضاَ :
[مسند أمحد بن حنبل] ،وازدادوا تقر ًبا من اهلل سبحانه وتعاىل بالنوافل من صيام وقيام ،حتى يكون لكم عوناً
يف كل شيء ،وال تطلبوا العون إال من اهلل سبحانه وتعاىل ،وعليكم أن تتمسكوا بكتاب اهلل سبحانه وتعاىل وسنة
نبي�ه ﷺ ،وال حتزن�وا عل�ى كل م�ا يصيبك�م من بالء من اهلل س�بحانه وتعاىل؛ ألن اهلل س�بحانه وتعاىل إذا أحب
ً
عبدا ابتاله ،واألنبياء مجي ًعا عليهم الصالة والسلام أش�د بال ًء ،وأش�د الناس ابتال ًء األنبياء ،ثم األمثل فاألمثل.
وهذه رس��اليت إىل كل اجملاهدين يف س��بيل اهلل على أرض فلس��طني :أن كونوا ً
يدا واحدة ضد عدوكم،
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممود علي النجار) من سكان بلدة جباليا البلد مبحافظة مشال غزة.
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ع��دو اهلل ،قتل��ة األنبي��اء ،وكون��وا ً
صف��ا واح� ً�دا ،ف��إن اهلل تع��اىل يق��ول :ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الص��ف ،]4 :وأنت��م تعلمون أن اهلل س��بحانه وتعاىل إذا أحب

عب� ً�دا أدخل��ه اجلن��ة ،وأنت��م تعلم��ون أن عدوك��م ال يف��رق بينك��م ،فكل ي��وم يقتل��ون ويدم��رون ويغتالون هذا
وذاك ،وإن أش��د م��ا خيوفه��م أن تكون��وا ي� ً�دا واح��دة فب��كل الوس��ائل حياول��ون أن يفرق��وا بينك��م ،ف�لا تدعوا هلم
الفرص��ة مل��ا يكي��دون ،واضربوه��م يف كل م��كان حت��ى تكون كلمة اهلل ه��ي العليا.
إىل أم��ي احلنون��ة ،وأب��ي العزي��ز :ال حتزنوا لفراقي ً
فغدا اللقاء إن ش��اء اهلل يف جنات الفردوس األعلى ،يف زمرة
األنبي��اء والصديق�ين والش��هداء وحس��ن أولئ��ك ً
رفيق��ا ،واعلم��وا أن�ني كن��ت أمان��ة يف أيديك��م وأنكم س��لمتموني
لصاحب األمانة اهلل س��بحانه وتعاىل ،وإن اهلل ال يضيع أجركم ،إذا صربمت لفراقي فإنه يقول س��بحانه وتعاىل:

ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﱸ [البق��رة ،]156-155 :وأن�ني حينم��ا أتل��و عليك��م هذه اآلية أؤكد لكم

أن املصيبة ليس هي االستش��هاد ،بل هي أمل الفراق ،ولكن االستش��هاد ش��رف يناله العبد من اهلل س��بحانه وتعاىل،
فأرج��و أن تكون��وا كم��ا عرفتك��م م��ن الصابري��ن ،وأال تبكوني فإن الب��كاء ال جيلب نف ًعا ،ب��ل ينبغي أن تفرحوا
ل��ي؛ ألن اهلل س��بحانه وتع��اىل أكرم�ني بهذا الش��رف العظيم ،ش��رف الش��هادة فهل أعظم من ه��ذه املرتبة مرتبة
األنبياء والصديقني والش��هداء.
ويف اخلت��ام :ه��ذه حتي�تي إىل كل ش��هيد روى بدم��ه أرض فلس��طني الطاه��رة ،وإىل كل جماه��د جاه��د يف
س��بيل اهلل ،لتك��ون كلم��ة اهلل ه��ي العليا ،ومل يبتغ س��وى مرضاة اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود حممد املشهراوي
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الشهيد
المجاهد

حممود حممد حممود شلدان

تاريخ الوالدة.1984/01/05 :
تاريخ الشهادة.2002/12/02 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الزيتون  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على مستوطنة "نتس��اريم" الصهيونية جنوب
مدين��ة غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،قاه��ر الطغ��اة املتجربي��ن ،وناص��ر عب��اده املخلص�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د
اجملاهدي��ن وإم��ام املتق�ين حمم��د ﷺ وصحب��ه الطاهري��ن .وبع��د:
مح� ً�دا هلل ال��ذي ش��رفين باالنتم��اء هل��ذا الدين ولدرب الرس��اليني الربانيني (س��رايا القدس) ،يق��ول اهلل تبارك
وتعاىل :ﱹﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

أيه��ا اإلخ��وة املرابط��ون ،ي��ا مجاه�ير ش��عبنا الصام��د :نط�ير س�لام الش��هداء عليه��م ..س�لام من عن��د اهلل تعاىل
ورمحت��ه وبركاته،،،
م��ن ه��ذا الوط��ن املذب��وح ،م��ن ب�ين ترابه املخض��ب بالدماء ب��د ًءا باملخيمات والق��رى واملدن ،م��رو ًرا بكل بيت
فلس��طيين س��كنه األمل واجلرح من ظلم هذا العدو اجملرم ،فالبد أن يبزغ فجر االنتصار ،مرة أخرى (الس��رايا)
تقتح��م م��ن جدي��د وتنتقم ،ولتجعل من املس��توطنات ً
هدفا هلا ولعملياته��ا االنتقامية.
اإلخ��وة اجملاه��دون :ﱹ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]39 :يف ه��ذا الزمن
الصعب تسقط كل املبادرات وينكشف زيف املؤامرات ،ولكن لنرتك للبندقية حقها وللرصاصة خطابها ،لنرتك
لل��دم حديث��ه وللقنبل��ة صولته��ا ،ولن��زرع يف قل��ب الع��دو اخل��وف واجل��زع واالنكس��ار ،وليج�بر عل��ى الرحيل رغم
أن��ف اجلن��راالت املهزوم��ة أم��ام األس��ود الضارب��ة يف املس��توطنات ،وليت��ذوق دروس امل��رارة م��ن الش��هيد (مسودي)
و(راغب جرادات) و(عماد أبو عيشة) والشهيد (أمحد خزيق) وإخوانه اجملاهدين ،و(حممد فرحات) وإخوانه
اجملاهدين.
فإىل شارون وجنرالته :نذكر بأن (سرايا القدس) أنذرتكم مرا ًرا وتكرا ًرا بأن الضربة ستكون موجعة ،وها
هي تقتحم (السرايا) لتنتقم للشهداء الذين نالت منهم عمليات االغتيال اجلبانة ،ور ًدا على اجملازر حبق شعبنا.
إنن��ا يف (س��رايا الق��دس) :إذ نه��دي ه��ذه العملية الفدائية إىل مجاهري ش��عبنا ،وإىل ش��هداء جمزرة الش��جاعية
والزيت��ون ورف��ح وخانيون��س ،نؤك��د ب��أن ه��ذه العملي��ة هي من سلس��لة ال��رد االقتحامية واالنتقامية للش��هيد
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غال والدرب
القائد (إياد صواحلة) ،وكل الش��هداء .ونؤكد أن احلس��اب مع عدونا س��يكلفه كثريًا ،وأن الثمن ٍ
طوي��ل م��ع الصهاين��ة األوغ��اد ،واملعركة بيننا وبينكم أيها الصهاينة س��تكون بالنس��بة لكم عقيمة وش��اقة.
جهادن��ا مس��تمر واقتحاماتن��ا انتقامن��ا ،واحل��رب س��جال وعملياتنا النوعية ستس��تمر ب��إذن اهلل .ﱹ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظيم[.الش��عراء ،]227 :س�لامي إىل إخوت��ي اجملاهدي��ن ،س�لامي إىل
االستش��هاديني الثماني��ة رفق��اء ال��درب أبن��اء الس��رية ،واهلل أك�بر والنص��ر للمجاهدين.
الوصية العائلية للشهيد البطل (حممود شلدان):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

األهل الكرام :ال تبكوا على فراقي ،فابنكم يف جنان اهلل ينعم بوعد الشهداء األطهار ،ال حتزنوا فما أصابكم
هو شرف عظيم.
ً
الوالد الفاضل ،األم احلنون ،إخوتي األحباب :هنيئا لكم بأن ش��رفكم الباري بش��هيد ً
قربانا هللً ،
ودفاعا عن
دين اهلل يف األرضً ،
ودفاعا عن مسرى النيب ﷺ.
وإىل عماتي وخاالتي :ال تؤاخذوني إن قصرت يف حقكم.
والدتي احلبيبة :ال أريد البكاء ،إمنا أرسلي يف مساء الوطن زغرودة من زغاريد املاجدات واحملتسبات.
والدي ،اإلخوة القائمني على عرسي هذا :أوصيهم أن يوزعوا احللوى وليس القهوة ،وال تنسوني من صاحل
دعائكم.
س�لامي :إىل كل م��ن عرف�ني وعرفت��ه .مرة أخ��رى هذه أمنييت اليت طاملا حلمت به��ا ،واليوم أحقق عهدي
مع اهلل والوطن.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود حممد شلدان
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المجاهد

مهتدي حممد ذياب املبيض

تاريخ الوالدة.1980/11/14 :
تاريخ الشهادة.2004/03/06 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اش��تباك مس��لح نوع��ي مش�ترك م��ع املقاوم��ة
الفلس��طينية أثن��اء اقتح��ام جتم��ع جلن��ود االحت�لال الصهيون��ي يف
مع�بر "إيري��ز" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱸ صدق اهلل العظيم[ .الصف]4 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (مهت��دي املبيض) ابن (س��رايا القدس) "س��رية الش��هيد القائد مقل��د محيد" ،أقوم
ً
وانتقاما من أعداء البش��رية اليه��ود الذين يعيثون يف أرضنا
به��ذه العملي��ة املش�تركة ابتغ��ا ًء لوجه اهلل عز وجل،
ً
وانتقام��ا للمج��ازر ال�تي يرتكبه��ا العدو الصهيوني حبق ش��عبنا ،يف رفح والش��جاعية والزيت��ون وطولكرم،
فس��ا ًدا،
ور ًدا على سياسة االغتياالت حبق جماهدينا (مقلد محيد) ،و(إبراهيم بديري)( ،فراس اجلمال)( ،عبد الناصر
أب��و ش��وفة)( ،جم��دي اخلطي��ب)( ،حمم��ود ج��ودة)( ،نبي��ل الش��رحيي)( ،حمم��د أمحد حل��س)( ،عمار حس��ان).
وتأكي� ً�دا من��ا على اس��تمرار اجله��اد واملقاومة ،ووحدة الصف الفلس��طيين يف وجه كل املؤام��رات الصهيونية.
وإنه جلهاد جهاد ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مهتدي حممد املبيض

(*) اجملاهدون الشهداء هم( :حممد جهاد أبو دية) من كتائب الشهيد عز الدين القسام ،و(حامت حممود طافش) ،و(عمر حسن اسعيد) وكالهما من كتائب
شهداء األقصى.
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الشهيد
المجاهد

نبيل فرج العبد العرعري

تاريخ الوالدة.1976/03/12 :
تاريخ الشهادة.2000/10/26 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال
الصهيون��ي بالق��رب م��ن مف�ترق املطاح��ن جن��وب مدين��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

ي��ا أبن��اء اإلس�لام العظي��م :يا أبناء القس��م(*) والقس��ام ،يا أحباب (حمم��ود اخلواجا) و(حيي��ى عياش) و(هاني
عاب��د) و(عم��اد عق��ل) ،ي��ا تالمي��ذ (فتح��ي الش��قاقي) .أيه��ا األحباب ،أيه��ا الرج��ال الصامدون يف وجه ه��ذا العدو
احلاقد ،العدو املغتصب ألرضنا وقدسنا احلبيبة ،إن دفاعكم عن القدس الشريف ليثبت للعامل أمجع بأنكم لن
تتنازلوا عن مس��رى النيب حممد ﷺ ،وأنكم س��تقفون يف وجه من يريد املس��اس باملس��جد األقصى.
ي��ا أبن��اء اإلس�لام العظي��م :أوصيك��م ب��أن تس��تمروا يف انتفاضتك��م املبارك��ة؛ ألن به��ا إن ش��اء اهلل س�تردون
حقك��م وأرضك��م ،وتع��ود القدس الش��ريف ألمة اإلس�لام .ها أنتم قد رأيتم تلك املؤام��رات اليت يتآمرون بها على
انتفاضتكم املباركة ،ورأيتم تلك القمم العربية ً
أيضا يريدون من خالهلا التآمر علينا بوقف هذه االنتفاضة
املبارك��ة .ه��ا أنت��م ق��د رأيت��م ً
أيض��ا ه��ذا الس�لام ،س�لام اخلزي والع��ار مل حيق��ق لن��ا أي مطلب .فاحلم��د هلل ،لقد
تقدم��ت حن��و اهل��دف املطل��وب ،وال��ذي كن��ت ً
دائم��ا أمتن��اه ،فلق��د كت��ب اهلل ل��ي الش��هادة يف س��بيله ،فأوصيكم
ب��أن تس��تمروا حن��و اجله��اد واملقاوم��ة ك��ي تع��ود الق��دس الش��ريف .واهلل ي��ا إخ��وان أن "إس��رائيل" أوه��ن من بيت
العنكبوت ،فإن مطليب يف هذه الوصية بأن تتوحد وتتضافر كل األيدي اجملاهدة يف سبيل اهلل ،إلعالء كلمة
اهلل وحتري��ر أرضن��ا م��ن دن��س الصهاين��ة وحتري��ر أقصانا ،فلتتوحد أي��ادي اجملاهدين م ًعا لدحر ه��ذا العدو عن
أرضن��ا ،ولك��ي تعود القدس ألمة اإلس�لام.
ووصييت لكل من يعرفين وألصحابي :بأن يساحموني إذا قصرت معهم.
أم��ا وصي�تي ألهل��ي وباألخ��ص أمي :أس��ألك ب��اهلل يا (أمي) بأن تزغ��ردي ،نعم تزغردي ،فإن هذا هو عرس��ي
الذي كنت أمتناه منذ أن عرفت الش��هادة يف س��بيل اهلل.
أب��ي احلبي��ب :أوصي��ك ب��أن تك��ون أس��عد الن��اس يف عرس��ي هذا ،وأن تق��وم بالرتحي��ب بإخواني الذي��ن يأتون
(*) قسم :هو اسم اجلناح العسكري حلركة اجلهاد اإلسالمي يف االنتفاضة األوىل ،وسرايا القدس هو االسم اجلديد يف انتفاضة األقصى.
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إليك ليهنئوك بعرس ابنك (نبيل) الذي مل ميت ،بل غادر إىل حياة جديدة مع الصديقني والنبيني والشهداء.

إخوان��ي األحب��اء :كلك��م أوصيك��م بالص�لاة وال��دوام عليها ،وأن حتافظوا على دراس��تكم ،وأال تنس��وني من
دعائك��م يف كل حلظة.
عمات��ي احلبيب��ات :أس��ألكن ب��اهلل أن تكونوا ً
دائم��ا جبوار (أمي)( ..أمي) احلبيب��ة ،وتوزعن احللوى على كل
إنسان.
يف النهاي��ة أق��ول لك��م :أن ه��ذه العملي��ة االستش��هادية أهديه��ا للش��هيد (حمم��د ال��درة) وكل ش��هداء اإلس�لام
العظيم .
واهلل أكرب والنصر لإلسالم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نبيل فرج العرعري
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الشهيد
المجاهد

هشام إمساعيل عبد الرمحن محد

تاريخ الوالدة.1973/12/22 :
تاريخ الشهادة.1994/11/11 :
البلدة األصلية :قرية املغار  -قضاء الرملة.
مكان السكن :حي الشيخ رضوان  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
عل��ى دراج��ة عادي��ة حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جمموعة من
جن��ود االحت�لال الصهيون��ي بالق��رب م��ن مس��توطنة "نتس��اريم"
جن��وب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،وقائ��د اجملاهدي��ن حمم��د ب��ن عب��د اهلل الص��ادق األم�ين ،وعل��ى آل��ه
وصحب��ه أمجع�ين .أم��ا بعد:
األه�ل األع�زاء واإلخ�وة اجملاه�دون األطه�ار واألوفي�اء :أكتب لكم ه�ذه الوصية والدمع�ة يف عيين ،واهلل إن
العين لتدم�ع وإن القل�ب ليح�زن عل�ى فراقك�م ولكن س�احموني مجي ًع�ا ،لقاء اهلل خير وأحب لي من ه�ذه الدنيا
واهلل إنه�ا جن�ة عرضه�ا الس�موات واألرض ،وما هذه احلي�اة الدنيا إال لعب وهلو وزينة وتكاثر يف األموال واألوالد،
وم�ا عن�د اهلل خير ل�ي م�ن ه�ذا كله .يق�ول اهلل تع�اىل :ﱹﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱸ ص�دق اهلل العظيم[ .آل عم�ران]198 :
أحبائي وإخواني :أعلم أن هذه الدنيا لن تدوم ألحد ،خلقنا اهلل فيها كي نعبده وجناهد يف س��بيله ،فهذه
أرض رباط وجهاد إلي يوم القيامة ،فال سالم مع أبناء القردة واخلنازير أعداء اإلسالم ،وال صلح مع اليهود قتلة
األنبي��اء ال يرقب��ون يف مؤم��ن إال وال ذم��ة .فيج��ب علين��ا أن نقاتله��م ،يق��ول اهلل يف حمك��م التنزي��ل :ﱹﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة،]14 :
فيجب علينا حنن أبناء اإلس�لام العظيم أن ننهض كي نوقف هذا املرض الس��رطاني الذي يس��مى "إس��رائيل"؛
ألن زواهل��ا حتمي��ة قرآني��ة ،وأن اهلل تع��اىل تكف��ل لن��ا بالنص��ر إذا مل نتخاذل ونرتاجع ،إن عملي��ة جهادية ينفذها
جماهد قليل العدة عامر قلبه باإلميان وحب شعبه وأمته ختيف املتسلطني وتقلب موازينهم .إن صرخة (ال)
واضحة كفيلة باإلعداد ليوم النصر .إن املعركة مفروضة على اجلميع فال تقفوا يف طوابري االنتظار الكسيح
على أبواب غد ال متلكون منه سوى اإلذعان .ارفضوا كل مشاريع الذل واالستسالم وقاوموا واستشهدوا تكتب
لكم احلياة والكرامة.
إخوان��ي أهل��ي أحبائ��ي :أوصيك��م بتقوى اهلل عز وجل ،وأوصيكم بصالة الفجر يف املس��جد ،وال تنس��وني من
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دعائك��م .أدع��وا اهلل ل��ي أن يرزق�ني مرتب��ة الش��هداء ،ويلحق�ني بإخوان��ي الش��هداء (خال��د ش��حادة) و(عم��اد عقل)
و(عم��اد كالب) و(أش��رف الس��ندي) و(ش��ادي عيس��ى) و(مع�ين الربع��ي) و(ع�لاء الكحل��وت) ،وكل ش��هدائنا
إلي ليلة استشهادك لتودعين ويف منع التجول
األبطال .أما أنت يا (علي العيماوي) يا صديقي يا ابن لوائي جئت َّ
ً
الس��اعة التاس��عة والنصف تقري ًبا ،ولكن أنت تريد وأنا أريد واهلل يفعل ما يريد .فلم أكن يومها نائما يف البيت
وعن��د الصب��اح قال��وا ل��ي ج��اءك ش��اب امس��ه (علي) يس��لم علي��ك ،وبعد حلظ��ات قليل��ة مسعت خرب استش��هادك،
وكأن اهلل س��بحانه وتع��اىل يق��ول ل��ي ج��اءك (علي) لرياك فلم جي��دك يف البيت ،فاعمل جاه� ً�دا لرؤية صديقك
(عل��ي) والتح��ق ب��ه يف اجلن��ة .فكانت أمنيتك يا (علي) أن تراني قبل استش��هادك ،فها أن��ا أعمل للقاءك يف اجلنة
إن شاء اهلل.
ً
س��تكون ه��ذه العملي��ة إن ش��اء اهلل ر ًدا عل��ى سياس��ة اجمل��رم راب�ين،
وانتقاما للش��هيد القائد هان��ي عابد .اللهم
ً
تقبل مين عملي هذا ،واغفر لي ذنوبي ،وأدخلين اجلنة برمحتك يا رب العاملني .وأخريًا ال أقول وداعا ،ولكن إىل
اللقاء يف اجلنة إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
هشام إمساعيل محد
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الشهيد
المجاهد

هيثم رحبي حممد عابد

تاريخ الوالدة.1982/02/09 :
تاريخ الشهادة.2004/02/11 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحتالل ال�تي حاولت
التوغ��ل يف ح��ي الش��جاعية مبحافظ��ة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (هيث��م رحب��ي عاب��د) اب��ن اإلس�لام العظي��م ،اب��ن فلس��طني ،اب��ن (س��رايا القدس)
اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) .وإنين كرس��ت حيات��ي وجهدي لرب��ي ،ووطين،
ً
وانتقام��ا ألبن��اء ش��عيب ،وأن��ا عل��ى يقني أننا س��ننتصر بإذن اهلل تعاىل مادمنا نس�ير على طري��ق النضال واملقاومة
بإذن اهلل.
أمتنى من اهلل عز وجل أن يهدي مجيع فصائل املقاومة إىل التعاون م ًعا ً
يدا بيد ،حتى نستطيع أن نتغلب
على عدونا الصهيوني وندحره ،وس��نضحي بآخر قطرة دم يف س��بيل حترير أرضنا الطاهرة.
رساليت إىل أصدقائي وأحبائي :بالتمسك بدين اهلل وبالدفاع عن وطننا الغالي.
ورساليت إىل أهلي وأبي :بأن تكونوا راضيني عين وتساحموني.
ورس��اليت إىل أمي احلبيبة :أن حتتس��بيين عند اهلل ش� ً
�هيدا بإذن اهلل تعاىل ،وإنين متنيت الش��هادة وس��رت على
طريقه��ا ،وإىل اللقاء يف اجلنة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
هيثم رحبي عابد
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الشهيد
المجاهد

وجيه أمحد وصفي مشتهى

تاريخ الوالدة.1984/06/21 :
تاريخ الشهادة.2009/01/11 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي التفاح  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال يف قصف مباش��ر من
الدبابات الصهيونية ملنزل العائلة يف (حي الشجاعية) يف حمافظة
غزة ،لريتقي ً
شهيدا بعد مشوار طويل من العمل اجلهادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
بس��م اهلل ،والصالة والس�لام على رس��ول اهلل ،حممد بن عبد اهلل إمام املرس��لني وخامت األنبياء واملرس��لني .أما
بعد:
يقول اهلل تعاىل بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ،بسم اهلل الرمحن الرحيم :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

احلم��د هلل ال��ذي ش��رف أرضن��ا أرض فلس��طني لتك��ون احلص��ن املني��ع ع��ن هذه األم��ة ،احلمد هلل ال��ذي جعلنا
جماهدي��ن ..نس��أل اهلل العل��ي العظي��م أن جيعلن��ا جماهدي��ن إلع�لاء كلمت��ه ،إلعالء راي��ة ال إله إال اهلل.
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا عل��ى ه��ذه األرض املباركة لنقاتل أش��رس ع��دو ،لنقاتل الكي��ان الصهيوني ..احلمد
هلل الذي شرفنا وجعلنا مقاتلني بإذن اهلل يف سبيله ..اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى يا اهلل ،اللهم اجعل عملنا
ه��ذا ً
خالصا لوجهك الكريم يا اهلل.
ً
وخصوص��ا ص�لاة الفج��ر يف مجاعة إن
وصي�تي إىل إخوان��ي :إن ش��اء اهلل أن حيافظ��وا عل��ى مجي��ع الصل��وات،
ش��اء اهلل .ووصي�تي إىل اإلخ��وة اجملاهدي��ن أن يبق��وا عل��ى هذا الطريق؛ ألن أرض فلس��طني لن حت��رر واهلل العظيم
لن حترر إال باملقاومة ،واهلل إننا يف اش��تياق ملن س��بقونا من أحبابنا الش��هداء ..يف اش��تياق إىل الش��هيد القائد املعلم
الدكتور (فتحي الشقاقي) ،والشهيد القائد املعلم الشيخ (أمحد ياسني) ،والشهيد القائد (ياسر عرفات) وكل
الشهداء .واهلل إننا يف اشتياق إىل الشهيد اجملاهد (أنور سكر) و(عبد العزيز الشامي) و(حممود املشهراوي) و(أمحد
الت�تر) ،وش��هيدي القائ��د (رائ��د أبو فنون��ة) ،وأحبابي وأعز أصدقائي الش��هداء القادة (زكري��ا الترت) (أبو حييى)،
و(م��ازن البط��ش) (أب��و س��لمان) ،و(عب��د العزي��ز احلل��و) (أب��و حممد) ،و(حمم��د أبو نعم��ة) (أبو أنس) ،والش��هيد
اجملاه��د (حمم��ود ع��وض) (أب��و جماهد) ،والش��هيد القائد الذي ال أريد أن أنس��اه اجلندي اجمله��ول رمحة اهلل عليه
(حس��ام حرب) (أبو جهاد) .والش��هداء اجملاهدين الذي أس��أل اهلل أن يلحقنا بهم ،الش��هيد اجملاهد (حسن شقورة)،
والش��هيد اجملاهد رمحة اهلل عليه أس��أل اهلل العظيم أن جيمعين به على حوض نبينا إن ش��اء اهلل الش��هيد اجملاهد
حبييب وصديقي (حممد الش��اعر) (أبو صالح) ،والش��هيد اجملاهد (باس��ل ش��ابط) وإن ش��اء اهلل ال نبتغي من هذا
العم��ل إال ابتغاء مرضاة اهلل س��بحانه وتعاىل.
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وإنين أقول إىل أبي الغالي :ال حتزن فأنت الذي واهلل أنت الذي علمتنا على حب اجلهاد واملقاومة.

أما أمي الغالية :فحدث وال حرج ،كم سهرت معي الليالي ،وكم كانت تدعو لنا يف كل قيام أن يوفقنا
اهلل ،واحلمد هلل ،بإذن اهلل إن ش��اء اهلل ربنا يتقبل هذا العمل ً
خالصا لوجهه .اللهم امجعنا مع النبيني والصديقني
والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
إخواني األعزاء :أخي العزيز (باسل) ال حتزن على فراقي إن شاء اهلل لنا لقاء يف اجلنة بإذن اهلل.
أخوات��ي العزي��زات :واهلل إن�ني مش��تاق إليك��ن ،ولك��ن اش��تياقي إىل الرس��ول ﷺ وإىل الش��هداء أكرب ،إن ش��اء اهلل
ب��إذن اهلل ربن��ا س��يجمعنا إن ش��اء اهلل يف جن��ات الف��ردوس م��ع الن�بي األكرم س��يدنا حممد ﷺ.
أما إخواني يف مس��جدي (جعفر بن أبي طالب) و(مس��جد الش��هداء) :فإنين أقول هلم ال حتزنوا على الفراق،
ف��إن ش��اء اهلل لن��ا موع��د يف اجلن��ان ب��إذن اهلل ،وإن�ني أحثك��م على س��لوك درب املقاوم��ة واجلهاد؛ ألن ه��ذه الطريق
ه��ي ذروة س��نام اإلس�لام ،وإن ش��اء اهلل تع��اىل س��نظل عل��ى ه��ذه الطري��ق م��ا حيينا ،ونس��أل اهلل العظي��م أن ُيتم
بالصاحل��ات أعمالنا.
الله��م إذا قضيتن��ا ش��هداء ي��ا اهلل فتقب��ل أعمالن��ا ً
خالص��ا لوجه��ك الكري��م ي��ا اهلل ،الله��م خ��ذ م��ن دمائنا حتى
ترض��ى ،وخ��ذ م��ن دمائن��ا بع��د الرض��ى ،وخ��ذ من دمائن��ا إذا رضي��ت .اللهم إنا نس��ألك الفردوس األعل��ى يا ربنا،
اللهم أكرمنا شفاعة عظيمة .اللهم ال حترمنا الشربة اهلنيئة اليت ال نظمأ بعدها أبدا من يد حبيبك ونبيك
املصطف��ى حمم��د ب��ن عبد اهلل ،واحلم��د هلل رب العاملني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
وجيه أمحد مشتهى
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الشهيد
المجاهد

يوسف خليل إمساعيل أبو املعزة

تاريخ الوالدة.1981/10/24 :
تاريخ الشهادة.2006/05/30 :
البلدة األصلية :بلدة اجملدل  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الشاطئ  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
يف اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء تنفي��ذه
لعملي��ة إط�لاق قذائ��ف صاروخي��ة عل��ى مس��توطنات الع��دو
الصهيون��ي مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى الن�بي اجملاه��د صاح��ب الس��يف الس��ليل والثقي��ل ،صاح��ب الش��فاعة
واالس��تقامة .أن��ا أخوك��م العب��د الفقري إىل اهلل( :يوس��ف بن خلي��ل أبو املعزة) املكنى بـ (أبو اخلبيب) ابن اإلس�لام
العظي��م ،واب��ن فلس��طني ،واب��ن (س��رايا الق��دس) يف خمي��م الش��موخ والصمود عرين األس��ود خميم الش��اطئ ،ابن
جماهدا يف س��بيل اهلل ً
ً
ً
مقبل غري مدبر ،وأن
أضعافا مضاعفة
الثالثة والعش��رين ربي ًعا ،وأدعو اهلل أن أقضي مثله
تك��ون خامته��ا ش��هادة صادقة يف س��بيل اهلل يف س��بيل نص��رة دينه.
إىل والدي األعزاء :إىل (أمي) احلزينة ً
دوما ،وإىل (أبي) املسكني ،وأصحاب الفضل أوصيكم بتقوى اهلل وعدم
الب��كاء واحل��زن ب��ل الفرح ،وأن تتقبلوا خرب استش��هادي إن ش��اء اهلل بالس��رور والف��رح ،وكل أملي يف اهلل أن أكون
ش��في ًعا لكم يوم القيامة ،وأن ألقاكم يف جنات عدن بإذن اهلل تعاىل.
إىل أصدقائ��ي وأحبائ��ي يف خمي��م الش��اطئ ً
ً
خصوص��ا :أوصيكم بالس�ير على
عموم��ا ،وأبن��اء مس��جد الوح��دة
دربي وعلى درب من س��بقين من الش��هداء ،وال نزكي على اهلل أحدا ،ولكم يف رس��ول اهلل وش��هداء (سرايا القدس)
أمثال الش��هيد القائد (ياس��ر أبو العيش) ،والقائد (أبو عرفات اخلواجا) ،و(احلردان) ،و(طوالبة) ،واالستش��هادي
(مجال امساعيل) ،والفارس القس��امي (س��عد الدين العرابيد) لكم فيهم أس��وة حس��نة.
إىل األس��ود الرابضة خلف عرينها يف قلب فلس��طني النابض ،وخلف القضبان أس��رانا البواس��ل :الذين دفعوا
م��ن أعماره��م وحريته��م ضريبة احلرية والكرامة ،أقول لك��م اصربوا ،اصربوا فإن موعدكم اجلنة أو احلرية.
ً
وختام��ا :أدع��و اهلل أن ميكنن��ا م��ن رق��اب ب�ني صهيون ،أعداء اهلل واإلنس��انية أحفاد القردة واخلنازير ،وأس��أل
اهلل أن يثبتين عند اللقاء ،وأن حيتس��بين ش� ً
�هيدا عنده ،وأن ينصر اإلس�لام واملس��لمني.
وأخ�يرًا ولي��س بآخ��ر :أوص��ي أخي الكب�ير (عبد الكريم) (أبو ثائر) أو (أبو ي��زن) وأفضل (أبو خليل) أوصيه
حبس��ن تربية ش��قيقي الصغري (عوني) ،وأن يعلمه خري التعليم .هذا وبارك اهلل فيكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
يوسف خليل أبو املعزة
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :حممد عمر مطر) ،و(عبد الرمحن إبراهيم أبو شنب) وكالهما من سكان خميم الشاطئ مبحافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

يوسف علي شحادة منصور

تاريخ الوالدة.1980/04/20 :
تاريخ الشهادة.2003/03/07 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشجاعية  -حمافظة غزة.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي مسلح على باص جلنود االحتالل
الصهيوني بالقرب من مستوطنة "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ
صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]170-169 :

وقال رس�ولنا الكريم( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،ما بني الدرجتني كما
بني السماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
أنا االستش��هادي احلي أخوكم( :يوس��ف علي منصور) ابن اإلس�لام العظيم ،ابن فلس��طني احملتلة ،واملنظم
يف صفوف (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أتقدم بعملي املتواضع
ً
وانتقاما من أعداء البش��رية اليهود مصاص��ي الدماء ،الذين يقتلون أبناء ش��عيب
ه��ذا إرض��ا ًء لوج��ه رب��ي الكري��م،
ً
ً
صباحا ومساء .وثأ ًرا ألرواح إخواني اجملاهدين الذين قضوا دفاعا عن راية ال إله إال اهلل ،وأمتنى من اهلل عز وجل
أن يس��هل أمري ،ويوفقين وأن جيمعين بالنيب حممد بن عبد اهلل ،وأن يلحقين بالنبيني والصديقني والش��هداء.
أم��ي احلنون��ة ،أب��ي الغال��ي :واهلل إن��ي حزي��ن عل��ى فراقكما ،ولكنها اجلن��ة ..نعم إنها اجلنة ال�تي وعد اهلل فيها
عب��اده الصاحل�ين ،فس��احماني لقد أس��رعت ملب ًيا ن��داء اهلل ،نداء اجلهاد ،ن��داء الوطن دون إذنكم.
إخواني وأخواتي :ساحموني إن كنت قد قصرت ً
يوما يف حقكم.
وأخريًا :فيا إخواني املس��لمني إن مس��رى رس��ول اهلل يستصرخكم لتحرروه من دنس اليهود الغاصبني ،فلبوا
نداء اهلل وهبوا إىل أقصاكم احلزين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
يوسف علي منصور
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :عالم مجال كرم) ،و(عماد أمني أبو فنونة) وكالهما من حمافظة غزة.
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الشهيد
المجاهد

أمحد جرب وحيد عايش

تاريخ الوالدة.1980/11/26 :
تاريخ الشهادة.2002/07/23 :
البلدة األصلية :قرية برير  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]154 :

والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعه إىل يوم الدين .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي (أمح��د جرب وحيد عايش) ابن (س��رايا القدس) ،أكت��ب هذه الوصية وأُ َن ِّق��ل (أُ َم ّلي) أحد
إخواني اجملاهدين كي يكتب عين؛ ألني ال أجيد الكتابة ،ولكين حافظ لديين ولواجيب حول اجلهاد يف سبيل اهلل.
أم��ي العزي��زة :أيه��ا القل��ب الكب�ير والصدر احلنون ،أرج��و منك أن تكوني راضية ع�ني ،وأن تدعي لي يف الليل
علي؛ ألنين اخرتت هذا الطريق بنفسي ،وهو
والنهار ،وأوصيك بعدم البكاء ،وأستحلفك باهلل العظيم أن ال تبكي ّ
طريق اجلهاد يف سبيل اهلل ،واحلمد هلل الذي هداني إىل هذا الطريق ،وإن شاء اهلل لقاؤنا يف اجلنة بإذن اهلل( .أمي)
ادعي لي بأن يتقبلين اهلل ً
شهيدا عنده ،وال تبكي فالذي ميوت ال ينفعه البكاء ،إمنا ينفعه الدعاء له ،وأوصيك
بتقوى اهلل وطاعته ،وأمتنى منك حث إخوتي على اجلهاد يف سبيل اهلل ،وعلى احملافظة على الصالة يف املساجد
هم و(أبي) احلبيب إىل قليب الذي عرف أن يربي ،وخيرج من أوالده جماهدين يف س��بيل اهلل ال خيافون املوت.
أب��ي العزي��ز :أيه��ا (األب) واألخ والصدي��ق احلبي��ب إىل قل�بي ،عندم��ا تس��مع خ�بر استش��هادي أري��د منك عدم
البكاء ،ألنك من علمتين صنع القرار وأخذ القرار الصحيح( .أبي) أريد طلب منك وهو حث إخوتي على طاعة
اهلل ،وتوعيتهم للجهاد يف س��بيل اهلل( .أبي) هل تعلم عندما أكلت معك الس��مك كنت مس��رو ًرا ً
جدا ،ألن هذا
الطعام كان أكلة الوداع مع (أبي) احلنون الذي أمتنى منه أن يدعو لي بأن اهلل يتقبلين ً
شهيدا عنده .ساحمين
يا (أبي)؛ ألنين مل آخذ مشورتك يف هذا األمر ،ألن هذا األمر بإذن اهلل يكون ً
عمل من األعمال اليت ترفع ميزان
حسناتي.
إخوت��ي ،أخوات��ي :أوصيك��م بتق��وى اهلل وطاعت��ه ،واحلفاظ عل��ى الصالة وق��راءة القرآن الكري��م ،والبعد عن
أي ش��يء يغضب اهلل.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :تامر عبد النيب أبو عرمانة) من سكان خميم الربيج مبحافظة الوسطى.
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إي��اد :عندم��ا تس��مع خرب استش��هادي أريد من��ك أنت و(حممد) و(زياد) و(س��امل) و(حمم��ود) و(أبي) الذهاب
إىل املس��جد ،كي تصلوا ً
محدا على استش��هادي يف س��بيل اهلل.
حممد :حافظ على الصالة واجلهاد يف سبيل اهلل.
زياد :حافظ على الصالة ،واسلك الطريق الصحيح الذي يرضي دينك وربك.
حممود :أخي وحبييب أنت و(سامل) اذهبا إىل مسجد سيد قطب ،كي تصبحا مثلي أو أفضل مين.
أخواتي احلبيبات :أريد منكن احلفاظ على الصالة وطاعة والدتي ووالدي.
عمي وزوجته وأبناؤه :سالمي احلار إليكم ،أرجو منكم أن تساحموني على مجيع ما صدر مين.
عمات��ي :كن��ت أود زيارتك��ن ،ولك��ن ش��اء الق��در أن أذه��ب يف س��بيل اهلل قب��ل أن أودع أح� ً�دا .أري��د منك��ن أن
تس��احمنين وأن تدع��ون ل��ي.
إىل أصدقائي األحباء :أوصيكم بتقوى اهلل وطاعته ،واحلفاظ على الصالة يف املساجد.
صديقي العزيز أدهم :ساحمين على مجيع ما صدر مين وأوصيك بطاعة اهلل.
صديقي العزيز إياد :ساحمين على مجيع ما صدر مين وأوصيك بطاعة اهلل.
صديق��ي العزي��ز حمم��ود :صاحب القلب الكبري ،كنت لي ًأخا وأوصيك بتقوى اهلل وطاعته ،وأريد منك أن
تسمي ابنك الذي سيأتي ومل أره (أمحد) كي ال تنساني.
أري��د منك��م ع��دم مقاطع��ة (أم��ي) و(أبي) ،وأن��ت يا (أمي) أريد من��ك أن تعامليهم مثل��ي ً
متاما ،كأنين حي
بينه��م؛ ألنهم مثل إخوتي.
قال تعاىل :ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﱸ
صدق اهلل العظيم[ .الرمحن]28-26 :

إن شاء اهلل ملتقانا يف اجلنة بإذن اهلل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد جرب عايش
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الشهيد
المجاهد

أسعد إبراهيم حممد ال ُعطي

تاريخ الوالدة.1977/01/13 :
تاريخ الشهادة.2003/12/22 :
البلدة األصلية :قرية ياصور  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم دير البلح  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على قائد اجملاهدين ،ناصر املستضعفني ،قاهر اجلبابرة الكافرين،
حممد بن عبد اهلل صلوات ربي وسالمه عليه ،أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (أس��عد إبراهي��م حمم��د العط��ي) ،املنظ��م يف (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري لـ
(حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،ابن مسجد الرمحن مبخيم دير البلح الصامد .سأقوم بعملي اجلهادي
ه��ذا وذل��ك رغب��ة م�ني ،وابتغاء مرضاة اهلل عز وج��ل والنيل من رضوانه ودخول جنته ،وأدعو اهلل العلي القدير
أن يكون هذا العمل اجلهادي لوجهه الكريم ،وابتغاء مرضاة اهللً ،
رافضا كل احللول االستسالمية اليت يقوم بها
املتخاذلون من أبناء ش��عبنا ،بداية من اتفاقية أوس��لو ومرو ًرا بواي بالنتيش�ين ،ونهاية أو أخريًا باتفاقية جنيف
اهلزيلة.
أمي احلنونة :إليك كل سالمي وحتياتي ،إليك يا أعز إنسان عرفته منذ عرفت احلياة ،منذ طلعت على
الدنيا ،أبعث بس�لامي إىل (أمي) اليت محلتين يف أحش��ائها تس��عة أش��هر ،تلك األم اليت مل تبخل علي بش��يء ،وأقول
ي��ا أم��اه ال تبك��ي عل��ي وال ت��ذريف دموعك حني مساع نبأ استش��هاد ابنك الغالي ،بل عليك أن تس��تقبلي استش��هاد
ابن��ك الغالي بالزغاريد وكما عودتنا.
إخواني األعزاء ،أخواتي الكرميات :أبعث إليكم وأنا س��وف أنتقل إىل الدار اآلخرة ،أبعث إليكم يا من عش��ت
يوما ما ،ومل أخبل ً
معكم ،أبعث بسالمي إليكم وأنتم الذين مل تبخلوا علي ً
يوما ما ،أبعث بسالمي وأنتم الذين
ّ
تقدمون إلينا املعونات واملساعدة وأقول لكم يا إخواني ،أخواتي ال تبكوا علي وال تذرفوا الدموع ،وصلوا علي يف
خشوع حني مساع نبأ استشهادي ،وعليكم أن تستقبلوا نبأ استشهادي بالزغاريد واألناشيد.
إخوان��ي يف اهلل :أبع��ث بس�لامي إىل إخوان��ي يف اهلل ،إىل كل م��ن عرفت��ه ،كل م��ن تعايش��ت مع��ه ،س��واء يف
مسجدي أو مدرسيت ،جامعيت أو مكان عملي ،أبعث إليكم وأنا أنتقل إىل الدار اآلخرة وأقول لكم :ال تيأسوا ،وال
ترتاجع��وا ،وال تتخاذل��وا ،ب��ل ابق��وا عل��ى درب الش��هداء درب األنبياء ،على درب الصاحل�ين منا مجي ًعا.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد سعود مصطفى) من كتائب شهداء األقصى ويسكن يف مدينة غزة مبحافظة غزة.
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أصدقائ��ي ،أحباب��ي ،رف��اق درب��ي :أبعث إليكم بس�لامي وحتيات��ي وأنا أنتقل إىل الدار اآلخ��رة ،أبعث إليكم يا
من مل تبخلوا علي بأي شيء ،إليكم يا من قدمتم إلي املعونة ،إليكم أحباب ورفاق دربي ،وإنه ليحزنين فراقكم
ولكن اللقاء عند رب الس��موات واألرض ،اللقاء يف جنات عدن إن ش��اء اهلل.
وأخريًا أقول ألمي الغالية وأخواتي املاجدات :عليكن بعدم البكاء ،عليكن استقبال نبأ استشهادي بالزغاريد
واألناش��يد ،ال تذرف��ون عل� ّ�ي الدم��وع ،عليك��ن ع��دم توزي��ع القه��وة يف حف��ل عرس��ي ،عليك��ن أن توزع��ون التم��ر
والش��راب .وكم��ا أدع��و م��ن أح��ب إىل قل�بي ع��دم تعلي��ق الص��ور الفوتغرافي��ة يف حف��ل عرس��ي ،عليك��م بافتتاح
عرس��ي بق��راءة الق��رآن الكري��م ،األناش��يد اإلس�لامية ،عليك��م أن تبع��دوا ع��ن كل املتخاذلني كل املتقاعس�ين،
انظروا إىل العوائل اجملاهدة اليت قدمت الشهداء واجلرحى واملعتقلني .وأخريًا سالم من اهلل عليكم يا أحباب قليب.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أسعد إبراهيم ال ُعطي
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الشهيد
المجاهد

بسام حامت عبد احلزين

تاريخ الوالدة.1983/11/16 :
تاريخ الشهادة.2008/02/22 :
البلدة األصلية :قرية النصريات  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قصف مباش��ر من طائرات
العدو الصهيوني جملموعة من املرابطني شرق خميم املغازي وسط
قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،معز اجملاهدين ،ومذل الطغاة الكافرين ،والصالة والسالم على قائد اجملاهدين حممد ﷺ.
احلم��د هلل القائ��ل :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت،]69 :
وأش��هد أن ال إل��ه إال اهلل ،وح��ده ال ش��ريك ل��ه ،وأش��هد أن حمم� ً�دا عب��ده ورس��وله ،وصفي��ه من خلق��ة وخليله ،أدى
األمانة ،وبلغ الرس��الة وجاهد يف س��بيله حق جهاده .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (بس��ام ح��امت احلزين) ابن اإلس�لام العظيم ،وجن��دي من جنود (س��رايا القدس)
اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) ،أقدم نفس��ي رخيصة يف س��بيل اهلل ،ويف س��بيل حتري��ر أرضنا
املقدسة ،وإعالء كلمة التوحيد (ال إله إال اهلل ً
حممدا ،رسول اهلل) ،إنين ومنذ أن بدأت هذا املشوار اجلهادي وأنا واثق
بأنين يف يوم من األيام سأكون ً
شهيدا من شهداء فلسطني ،الذين سطروا بدمائهم أروع معامل البطولة والفداء.
أمي الغالية :ساحميين إن أخطأت يف حقك ً
يوما ،وال تهين وال حتزني على فراقي ،بل افرحي أماه ،فأنا أعرف
أن الفراق صعب ،ولكن هذا أمر اهلل يف أرضه ،وأرجو أن تدعي لي بالرمحة واملغفرة ،فموعدنا يف اجلنة إن شاء اهلل.
أب��ي الغال��ي :ي��ا م��ن س��هرت الليال��ي لكي توف��ر لي كل أس��اليب الراحة ال�تي متتعت فيها يف حيات��ي ،أرجوك
أن تس��احمين وأن تدع��و ل��ي باملغف��رة والرمح��ة ،وال حت��زن على فراق��ي ،وأوصيك بإخوتي خي�رًا ،فكن العني اليت
ترعاه��م وحتفظه��م ،وأوصي��ك باحملافظة على الص�لاة يف مجاعة.
أما أنتم يا إخوتي ويا أخواتي :ساحموني إن قصرت ً
يوما يف حقكم ،فلكم يف جسدي موضع القلب ،أقول لكم:
ً
ُ
ِّ
ال حتزنوا على فراقي فنعم الفراق إذا كان جبوار عرش الرمحن ،أرجو منكم أن تكونوا عونا لـ(أمي) ،وال تقصروا
معها ،وكونوا من الصابرين احملتسبني ،واثبتوا وليشد بعضكم أزر بعض ،ولتتمسكوا بدين اهلل وحبله املتني.
إىل أصدقائ��ي ورف��اق درب��ي :أوصيك��م بتق��وى اهلل ،والتمس��ك به��ذا الطري��ق ،وإخ�لاص الني��ة ،وأن حتافظوا
عل��ى الص�لاة يف املس��اجد ،وأوصيك��م ب��أداء النوافل اليت تقرب العبد إىل اهلل س��بحانه وتع��اىل ،فكونوا الدرع الواقي
هل��ذا الدي��ن وهل��ذا الش��عب ،وأوصيك��م أن ال ترتك��وا طريق اجله��اد واملقاومة ،فما تركت أم��ة اجلهاد إال ذلت.
علي صالة اجلنازة يف مس��جد الش��هيد الدكتور (فتحي إبراهيم الش��قاقي) ،وأس��أل اهلل أن
وصييت :أن تصلوا َّ
جيمعين مع نبيه حممد ﷺ يف جنات الفردوس األعلى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
بسام حامت احلزين
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الشهيد
المجاهد

بالل سعيد عبد احلميد أبو محودة

تاريخ الوالدة.1985/07/18 :
تاريخ الشهادة.2003/10/24 :
البلدة األصلية :قرية أسدود  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة دير البلح  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على موقع "كيسوفيم" العس��كري الصهيوني
جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل( :ب�لال س��عيد أب مح��ودة) اب��ن (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ
ً
وانتقاما لش��هدائنا األبطال حتى
(حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أق��دم نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل،
ً
يعل��م بن��و صهي��ون أن دم��اء ش��هدائنا ليس��ت رخيص��ة .وتأت��ي ه��ذه العملي��ة ردا على اجمل��ازر ال�تي ترتكبها قوات
االحت�لال وال�تي كان آخره��ا اجمل��زرة البش��عة ال�تي ارتكبته��ا يف خمي��م النصريات.
وإنه جلهاد جهاد ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
بالل سعيد أبو محودة
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الشهيد
المجاهد

تامر عبد النيب سجيع أبو عرمانة

تاريخ الوالدة.1985/08/24 :
تاريخ الشهادة.2002/07/23 :
البلدة األصلية :قرية سلمة  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

حن��ن أبن��اء (اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،جماه��دي (س��رايا الق��دس) ،نعلنه��ا للع��امل أمج��ع أنن��ا س��نبقى
ً
خملصني هلل وحده ،وس��نبذل كل جهدنا ملرضاته ،وس��نظل ً
وتنفيذا ألوامر اهلل
دائما أوفياء لش��هدائنا األبرار،
انطلقنا حنن جماهدو (سرايا القدس) لنقتل أعداء اهلل والدين ،ونرجو من اهلل أن يتقبلنا شهداء عنده ،واعلموا
أننا حنب احلياة ،ولكننا نعش��ق الش��هادة يف س��بيل اهلل.
هذه وصييت ألهلي وأقاربي وأصحابي:
إىل أم�ي العزي�زة :ال حتزن�ي ي�ا (أم�ي) الغالية على فراقي؛ ألني إن ذهبت يف جس�دي فإني باق ً
دائما بينكم
ومعك�م .ق�ال تع�اىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]170-169 :فها هو رب العرش العظيم يقول لكم إني حي فرح
بهذه الش�هادة ،ولكن فرحيت س�تكتمل حني أراك فرحة س�عيدة بعرس�ي ،حمتس�بة عند اهلل ،وأرجو منك عند
مس�اع نب�أ ش�هادتي أن حتم�دي اهلل؛ ألن�ه اختارني ً
ش�هيدا ،وقولي حسبي اهلل ونع�م الوكيل .وإن ش�اء اهلل نلتقي
يف اجلن�ة ،وال تنس�ي أنني يف ه�ذه األثن�اء ق�د ُغف�ر لي ذنيب ،ورأي�ت مكاني يف اجلنة ،ولبس�ت تاج الوق�ار ،املرصع
باجلواهر ،اجلوهرة الواحدة خري من الدنيا وما فيها ،وقد ش�فعت لس�بعني من أهلي .وأرجو أن تعلمي إخواني
عل�ى ه�ذا الطري�ق؛ ألن�ه طريق الفالح ،طريق اجلهاد واالستش�هاد ،وأنه طريق اجلن�ة احلقيقي يا (أمي).
إىل إخوت��ي وأقارب��ي :احلم��د هلل ال��ذي هداني لإلس�لام ،ورزقين الش��هادة يف س��بيله ،فأرجو منك��م أن تواظبوا
عل��ى الصل��وات ،والعب��ادات اخلاص��ة ب��اهلل ،وأن ترب��وا أبناءك��م الرتبي��ة اإلس�لامية الصحيح��ة ،وأمتن��ى منك��م أن
تس��احموني إن أخط��أت ً
يوم��ا معك��م .وأوصيك��م بالتحاب��ب وأن تصل��وا األرح��ام ،وأن تكرم��وا م��ن يزورك��م يف
علي يف مس��جدي ،مس��جد (الصفا) ،مس��جد اإلخوة والعطاء .وأرجو أن توزع احللويات
عرس��ي ،وأوصي أن يصلى َّ
واملش��روبات يوم عرسي.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمحد جرب عايش) من سكان خميم النصريات مبحافظة الوسطى.
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إىل أصدقائ�ي وأحبتي :أرج�و منك�م أن تواصلوا طري�ق اجلهاد واملقاومة واالستش�هاد ،وأرجو احملافظة على
الصلاة وخاص�ة صلاة الفج�ر يف املس�اجد ،وأرج�و التخل�ي ع�ن احلزبي�ة اللعين�ة؛ ألن احلزبي�ة تقت�ل صاحبه�ا،
وأخلص�وا ً
دائم�ا الني�ة هلل .وأن يعل�م كل م�ن عرفني وأن�ا أق�رأ يف وصيتي أن�ي أتذكرك�م مجي ًع�ا ،وأرج�و أن
تس�احموني ،وأرج�و أن تبق�وا عل�ى ه�ذا ال�درب ،درب الش�هيد (حمم�ود أب�و حس�نني) والش�هيد (ح�ازم الوادي�ة)
والش�هيد (حم�روس البحطيط�ي) ،والش�هيد اجلن�رال (حممود طوالب�ة) ،والش�هيد (فتحي الش�قاقي) ،واملهندس
(حييى عياش) ،والقائد (حممود عيسى) ومجيع الشهداء والصديقني .ويقول تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ صدق اهلل العظيم[ .األحزاب ،]23 :وأرجو
م�ن أبن�اء (س�رايا الق�دس) و(اجله�اد) أن ال تطلق�وا أي�ة طلقة يف اهلواء ،ألن�ه جيب أن تكون منطلق�ة حنو العدو.
نصيح��ة لب�ني صهي��ون :ارحل��وا ع��ن أرضن��ا ،إن مل ترحلوا بأنفس��كم فإننا االستش��هاديني جاه��زون لتفجري
رؤوس��كم ،وكفيل��ون بع��ون اهلل أن خنرجك��م م��ن أرضن��ا بأكياس س��وداء ً
رغما عن أنفس��كم ،وإن��ه بعون اهلل ال
س�لام معكم حتى حترير أرضنا املقدس��ة.
وإنه جهاد جهاد  ...نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
تامر عبد النيب أبو عرمانة
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الشهيد
المجاهد

مجال علي يوسف إمساعيل

تاريخ الوالدة.1980/09/23 :
تاريخ الشهادة.2002/11/22 :
البلدة األصلية :قرية السوافري الشمالية  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
عملية استش��هادية حبرية بطولية حيث فجر جس��ده الطاهر يف
أح��د ال��زوارق البحري��ة الصهيونية مش��ال قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والسلام على أش�رف املرس�لني ،س�يدنا حممد ﷺ وعلى آله وصحبه أمجعني .استنا ًدا إىل
قوله اهلل عز وجل بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ صدق اهلل العظيم[ .األحزاب ،]23 :ولقوله ً
أيضا :ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﱸ ص�دق اهلل العظي�م [األنبي�اء.]77 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل (مج��ال عل��ي إمساعي��ل) البالغ م��ن العمر اثنني وعش��رين ً
عام��ا ،وأقطن يف
خمي��م الربي��ج .إن�ني قم��ت بعمل��ي ه��ذا ً
خالص��ا لوج��ه اهلل تع��اىل ع��ز وجل ،غ�ير متعصب لفك��ر أو لفئ��ة ،وإلعالء
ً
كلمة ال إله إال اهلل يف األرض،
وانتقاما لشهدائنا األبرار الذين قضوا حنبهم يف هذا الطريق .وأوصي مجيع شباب
ً
املس��لمني أن يتبعوا هذا الطريق؛ ألنه يوصلنا إىل اجلنة بإذن اهلل تعاىل .وأوصي أيضا باقتداء كتاب اهلل وس��نة
رسوله ﷺ ،ونسأل اهلل تعاىل أن يتقبل عملي هذا وأن أكون يف عليني ،ونسأله أن يثبت أقدامنا وينصرنا على
القوم الكافرين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مجال علي إمساعيل

(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد مسيح املصري) من سكان بلدة بيت حانون مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

حازم زكريا خلف الوادية

تاريخ الوالدة.1983/11/02 :
تاريخ الشهادة.2002/05/06 :
البلدة األصلية :بلدة غزة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]111 :
ويق�ول ع�ز وج�ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]41 :
وصدق رسول اهلل ﷺ حيث قال( :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مسلم]

يد ِع ْن َد اهلل ِس ُّت ِخ َصال ُ ( :ي ْغ َف ُر َل ُه ف أَ َّول َد ْف َع ٍةَ ،و َيرَى َم ْق َع َد ُه ِم َن ْ َ
ال َّن ِةَ ،و ُ َ
يا ُر ِم ْن َع َذ ِاب
ويقول ﷺِ :ل َّلش ِه ِ
ِ ِ
ٍ
َْ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
�اج ال َوقار ال َياق َ
َ
ْال َق ْ ِبرَ ،و َي ْأ َم ُ�ن ِم َ�ن ْال َف َ�زع الك َ ِبرَ ،و ُي َ
وت�ة ِم ْن َها خ ٌْي ِم َ�ن ُّ
الد ْن َيا َو َما ِفي َه�اَ ،و ُي َز َّو ُج
وض� ُع َعلى َرأ ِس� ِه ت ُ ِ
ِ
الور ْ
ني َز ْو َج ًة ِم َن ْ ُ
ْ
نيَ ،و ُي َش َّف ُع ف َس ْب ِع َ
ي َو َس ْب ِع َ
ني ِم ْن أَ َق ِار ِب ِه) [جامع الرتمذي] .أسأل اهلل عز وجل أن يتقبلنا
ع
ال
ِ
ِ ِ
اث َن َت ْ ِ
ِ
وإياكم شهداء .أما بعد:
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة على رسول اهلل ومن وااله إىل يوم الدين ،هذه كلماتي إىل كل األحبة ،إىل
ً
كل من محل اإلسالم َّ
وصادقا يف قلبه وعقله ،إىل كل اجملاهدين الصادقني:
هما حقيق ًيا
الس�لام عليك��م ..الس�لام عل��ى فلس��طني ..الس�لام عل��ى الش��هداء ..الس�لام عل��ى م��ن س��ار عل��ى درب��ي ،درب
االستش��هاديني اجملاهدي��ن.
أن��ا الش��هيد احل��ي إن ش��اء اهلل( :ح��ازم زكري��ا خل��ف الوادي��ة) اب��ن اإلس�لام العظيم ومنظ��م يف (س��رايا القدس)
اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهلل ابتغاء رضاه ورمحته،
وطم ًعا يف جناته ً
وخوفا من عذابه ،أقدم نفسي ألجعل كلمة اهلل هي ال ُعليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى.
أقدم نفسي ألخفف عنكم أملكم وعذابكم؛ ألننا حنن الشهداء األحياء بإذن اهلل دمنا من دمكم وأملنا من أملكم.
أقدم هذه العملية ألنتقم بإذن اهلل لألرامل والثكاىل واليتامى واملساجني واملعذبنيً ،
انتقاما لكل دمعة سالت
م�ن عي�ون أمه�ات وأطف�ال فلس�طنيً ،
انتقاما لزهرات فلس�طني (إميان وضي�اء )...وغريهما الالت�ي أدمني قليب،
انتقاما للش�هيد القائد (حممود طوالبة)ً ،
ً
انتقاما لش�هداء خميم جنني وبالطة ونابلس ولكل ش�هداء فلس�طني.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حمروس مصباح البحطيطي) من سكان حي التفاح مبحافظة غزة.
362

ً
بركان�ا حيرق الكيان الغاصب ،وأش�في بها
س�أجعل فيه�ا ب�إذن اهلل م�ن جس�دي قنابل تفج�ر احملتل،ومن دمي
ب�إذن اهلل صدورك�م ،يق�ول اهلل تع�اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .التوب�ة]14 :

الله��م ُخ��ذ م��ن دم��ي حت��ى ترض��ى ،الله��م اجعل جس��دي يتفتت يف س��بيلك ،واجع��ل كل جزء من��ه يأخذ
ذن ًبا م��ن ذنوبي.
إىل أم�ي الغالي�ة :إىل أع�ز م�ن رأت عين�اي ،إىل م�ن علمتني ُح�ب رس�ول اهلل ﷺ ُ
وح�ب اجلهاد واالستش�هاد يف
س�بيل اهلل ،واهلل ي�ا (أم�ي) إن العين لتدمع والقل�ب ليحزن على فراقك وال ُبعد عن�ك ،ولكنك كنت تقولني( :إن
يتقبلين عنده ً
لقاء اهلل عز وجل خ ٌري من الدنيا وما فيها)ْ .إن َت َق َّب َلين اهلل ً
شهيدا ،وأسأل اهلل تعاىل أن َّ
شهيدا ،أعدك
أن تكوني أنت و(أبي) أول من أشفع هلما ،وجيب أن تكونا فرحني بذلك؛ ألنه أصبح لديكما إن شاء اهلل شفاعتان
"ش�فاعيت وش�فاعة س�يدنا حمم�د ﷺ" .وأرج�و من�ك أال تبك�ي عند مساع نبأ استش�هادي ،وإن ُو ِّفق�ت يف عملييت
فامح�دي اهلل كل احلم�د ،وإن مل أُوف�ق فاعلم�ي أن�ه ال ُيصيبنا إال ما كتب اهلل لنا .واعلمي أني صعدت ً
ش�هيدا
ب�إذن اهلل ،واعلم�ي أن كال األمري�ن خير إن ش�اء اهلل؛ ألن اهلل ع�ز وج�ل رؤوف بعب�اده وال يعطيهم إال ما هو خري
وصالح وفالح يف الدنيا واآلخرة إن شاء اهلل .وأقول لك :عندما يأتيك الناس استقبليهم مهنئني وليس معزين،
وأش�عريهم بأن هذا هو يوم ُعرس�ي املوعود ،واذكري قول اهلل تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ ص�دق اهلل العظي�م [آل عم�ران]170-169 :
وقول�ه ع�ز وج�ل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ
صدق اهلل العظيم [البقرة]154 :

حي يف جنات اخللد ،واعلمي أني بإذن اهلل سأكون جبوار اهلل عز وجل وجبوار حبيبه
فاعلمي أنين إن شاء اهلل ٌ
املصطفى ﷺ وجبوار (أبي بكر) و(عمر) و(عثمان) و(علي) والصحابة أمجعني رضوان اهلل عليهم ،وجبوار األستاذ
الش��هيد (فتح��ي الش��قاقي) و(حمم��ود اخلواج��ا) و(حمم��ود طوالب��ة) و(حييى عي��اش) و(عماد عق��ل) و(عز الدين
املصري) و(حممد نصر) ومجيع شهداء فلسطني .وأسأل اهلل أن يتقبلين وإياهم شهداء ،وأرجو منك أن تساحميين
على كل خطأ فعلته معك ،وأرجو منك أن تدعي اهلل عز وجل أن يتقبلين عنده ً
شهيدا.
إىل أس��تاذي وقائ��دي وقدوت��ي يف حيات��ي ،وعلم��ي ،وعمل��ي ،ودرب��ي وال��دي العزي��ز :ل��ك م�ني كل التحي��ة
واالح�ترام والتقدي��ر ،واهلل ال��ذي ال إل��ه إال ه��و لو بقي��ت أكتب طوال الليل والنهار عنك وعن (أمي) لن أس��تطيع
أن أعطيكما حقكما ،وأن أعرب عن حيب لكما ،يا من كنت تدفعنا أنا وإخوتي إىل اجلهاد واالستش��هاد ،وكنت
ً
دائما تعتربنا مشاريع شهادة ،وها أنا أليب لك ذلك .وأرجو منك يف عرسي أن تستقبل املهنئني وأنت رافع رأسك؛
ألنه أصبح لك شهيد بإذن اهلل بل ً
عريسا إن شاء اهلل ،وأسأل اهلل أن ُيلهمك أنت و(أمي) الصرب والسلوان وأرجو منك
أن تس��احمين على ما أغضبك لبعض اللحظات مين.
إخوت��ي األع��زاء :اس��تحلفكم ب��اهلل أن تبق��وا ً
دائم��ا يف طاع��ة اهلل ،وأن حتافظ��وا عل��ى أبويك��م ،وأن تتق��وا اهلل
فيهم وأن ال جتعلوا ً
فراغا من بعدي ،وأش��عروهم أنين معهم ومعكم أينما كنتم ،وأرجو منكم أن تس��احموني
ً
وخصوص��ا (حمم��د) و(آدم).
إىل م��ن أحبب��ت أن أكت��ب ل��ه كل التحي��ة :أكت��ب ل��ه بدم��ي الن��ازف عل��ى ت��راب فلس��طني ،أكت��ب ل��ه
بأش�لائي املبعثرة يف ربوع الوطن ،إىل قائدنا وأس��تاذنا ومعلمنا الش��هيد الدكتور (فتحي الش��قاقي) ،الذي أشعل
نار الثورة يف فلسطني ،وأسأل اهلل أن تكون دماؤنا ودماء شهداء فلسطني يف حسناته؛ ألن رسول اهلل ﷺ يقول( :إِ َّن
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الد َّال َع َلى ْ َ
َّ
ال ْ ِي َك َف ِاع ِل ِه) [جامع الرتمذي] ،فهو الذي رسم لنا طريق اجلهاد واالستشهاد على فلسطني ،بعد أن
ختلى عنه يهود العرب من احلكام اخلونة العمالء ،أس��أل اهلل تعاىل أن يتقبله ش� ً
�هيدا عنده.
إىل أصدقائ�ي ورف�اق درب�ي :بداي�ة لك�م كل التحي�ة والتقدي�ر والعرف�ان ب�دون اس�تثناء ،وليعل�م كل
م�ن عرفني أنني وأن�ا أق�رأ وصيتي أتذكرك�م مجي ًعا ،وأرج�و منكم أن حتافظ�وا على درب�ي ،وأن تتقوا اهلل يف
أنفس�كم ،وأن حتس�نوا التعام�ل فيم�ا بينك�م ،وأن تكون�وا متحابني يف اهلل ،وأن ال تغضب�وا إال هلل وأن ال تتخلوا عن
درب اجلهاد واالستش�هاد ،وأن تس�عوا جاهدين للحاق بي يف اجلنة إن ش�اء اهلل؛ ألن هذا الدرب هو الدرب الوحيد
الذي به عز اإلسلام وفلس�طني واألمة لقول رس�ول اهلل ﷺ( :ما ترك قوم اجلهاد إال ُّذلوا) [أخرجه الطرباني] ،وأرجو
منكم أن تس�احموني.
ً
خصوصا :أن حيافظوا على دماء الشهداء اليت
وأوجه ندائي احلار إىل املخلصني يف السلطة وحركة (فتح)
ً
س��الت على أرض فلس��طني ،وأال جتعلوها جتارة يف أيدي العمالء واخلونة ممن َّ
نصبوا أنفس��هم قادة ومس��ئولني
عل��ى ش��عبنا املظل��وم ،وأري��د أن أس��أل ه��ؤالء الق��ادة الذي��ن يعتقلون اجملاهدي��ن ويطاردونه��م ويقتلونه��م ،الذين
يضع��ون أيديه��م يف أي��دي إخ��وان القردة اخلنازير الذين هم قتلة األنبياء ،أريد أن أس��أهلم ماذا س��وف يقولون هلل
عز وجل عندما يسأهلم :ماذا فعلوا لإلسالم وفلسطني ،ماذا سيكون ردهم؟ ولكين أحذرهم بأن دماء جماهدينا
لعنة عليهم ،ونقس��م باهلل العظيم أال نرحم خائ ًنا أو ً
اليت ما زالت تس��يل على أيديهم س��تكون ً
عميل؛ ألنهم هم
أعظ��م ً
فتنة وعدا ًء لنا من اليهود.
إىل يه��ود الع��رب ،م��ن احل��كام واملس��ئولني اخلون��ة العم�لاء املنهزم�ين :إىل مساس��رة الدماء ،إىل جت��ار األوطان،
ٌ
إىل م��ن نصب��وا أنفس��هم جالدي��ن على ش��عوبهم ،أقوهلا هلم كلمة :مس� ٌ
ومناصرة منكم ف�لا ،وأما من اهلل:
�اعدة
"فحس��بنا اهلل ونعم الوكيل".
وأخ�يرًا ولي��س بآخ��ر :وصي�تي لك��م يف ُعرس��ي أن تقيموا العرس يف امل��كان الذي يريده وال��دي ،وأقول كلمة
ألبن��اء (س��رايا الق��دس) :ل��ن أس��امح ،ل��ن أس��امح ،ل��ن أس��امح كل م��ن يطل��ق الرص��اص يف اهل��واء منك��م؛ ألن هذا
الرصاص هدفه ليس اهلواء بل صدور اليهود واخلونة والعمالء ،وكذلك لكل من يصنع القهوة يف عرسي ،بل
عرسا حقيق ًيا وليس ً
أريد أن يوزع العصري والتمر واحللوى ما استطعتم وأن تكرموا ضيويف؛ ألنين أريده ً
مأمتا،
وأن يكون قربي حس��ب قواعد الش��ريعة اإلسالمية.
وأق��ول كلم��ة إىل أبن��اء التنظيم��ات اإلس�لامية :أن تبتع��دوا ع��ن احلزبي��ة اللعين��ة ال�تي م��ا أن ت��دب يف ق��وم
ً
وخصوص��ا بني حركيت (محاس) و(اجلهاد
حت��ى تقض��ي عليهم؛ ألن احلزبية هي فتنة املس��لمني يف فلس��طني
اإلس�لامي) ،وأس��أهلم مل��اذا احلزبي��ة والتعص��ب وحن��ن أبناء دين واحد ،ووط��ن واحد ،وحي واحد ،وش��ارع واحد،
وب��ل وبي��ت واح��د؟؟ وأن يتق��وا اهلل يف أنفس��هم ،وأن ال جيعلوا الش��يطان يس��يطر عليهم.
ويف اخلت��ام :ال أق��ول ً
وداع��ا ولك��ن إىل اللق��اء يف اجلن��ة امللتق��ى إن ش��اء اهلل .الله��م خ��ذ م��ن دم��ي حت��ى ترض��ى،
أحلقن باملرسلني والصديقني
اللهم فتت جسدي يف سبيلك وأجعل كل جز ٍء منه يأخذ ذن ًبا من ذنوبي ،اللهم ِ
والش��هداء َ
أهلم أهلي الصرب والس��لوان ،وامجعين معهم يف اجلن��ة .وال إله إال اهلل ،حممد
وح ُس��ن أولئ��ك رفيق��ا ،الله��م ِ
رس��ول اهلل ،عليها حنيا وعليها منوت وعليها نلقى اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم .حس��بنا اهلل ونعم
الوكي��ل ،حس��بنا اهلل ونع��م الوكيل ،حس��بنا اهلل ونع��م الوكيل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حازم زكريا الوادية
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الشهيد
المجاهد

محزة سامل حممد أبو طيور

تاريخ الوالدة.1986/07/21 :
تاريخ الشهادة.2007/12/20 :
البلدة األصلية :قرية وادي حنني  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة ال�تي كان��ت
تتحصن داخل أحد املنازل ش��رق خميم املغازي وس��ط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أعزنا باإلس�لام وكفي به من عزة ،وش��رفنا باجلهاد وكفي به من ش��رف ،احلمد هلل الذي
جعلن��ا عل��ي أرض الرب��اط ،نراب��ط على أرض فلس��طني وجناهد يف س��بيله لنقتل أبناء الق��ردة واخلنازير ،ونرفع
راية التوحيد راية ال اله إال اهلل ،والصالة والس�لام علي س��يدنا حممد ،قائد الغر امليامني وقائد س��رايا اجملاهدين.
احلمد هلل قاهر الطغاة الظاملني ،احلمد هلل قاصم اجلبارين ومذل املس�تكربين املس�تبدين ،وأش�هد أن ال اله إال
اهلل وحده ال شريك له القائل :ﱹﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ

صدق اهلل العظيم[ .القصص]6-5 :

يق�ول تع�اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .النس�اء]95 :
ويق�ول تع�اىل :ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﱸ
صدق اهلل العظيم[ .الصف]13-10 :

ع�ن أب�ى هري�رة رض�ي اهلل عن�ه ،يق�ول املصطفي ﷺ(َ :ت َض َّم َ�ن ُ
اهلل ِلَ ْن َخ�ر ََج ف َس ِ�بي ِل ِهَ ،ل ُ ْ
ي ِر ُجُ�ه إَِّل ِج َها ًدا ِف
ِ
ُس ِليَ ،ف ُه َو َع َل َّي َض ِام ٌن أَ ْن أُ ْد ِخ َل ُه ْ َ
مي ًانا ِبي َو َت ْص ِد ً
َس ِبي ِلي َوإِ َ
يقا ِبر ُ
ال َّن َة أَ ْو أَ ْر ِج َع ُه إِ َل َم ْس َك ِن ِه َّال ِذي َخر ََج ِم ْن ُه َنا ِئ ًل،
َ
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
يم ٍةَ ،وال ِذي نف ُس ُ َ
َما َن َال ِم ْن أَ ْج ٍر أ ْو غ ِن َ
يل اهلل إِل َجا َء َي ْو َم ال ِق َي َام ِة كه ْيئ ِت ِه،
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه َما ِم ْن كل ٍم ُيكل ُم ِف َس ِب ِ
حي� ُه ِم ْس ٌ
م َّم ٍ�د ِب َي ِد ِه َل ْو َل أَ ْن َي ُش َّ�ق َع َلى الُْ ْس� ِل ِم َ
ِح َ
�س ُ َ
ين ُك ِل َ�م َل ْو ُن� ُه َل� ْو ُن َد ٍم َو ِر ُ
�كَ ،و َّال ِ�ذي َن ْف ُ
ني َما َق َع ْ�د ُت ِخ َل َف
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ُْ
ي ُ�د َ
ون َس� َع ًةَ ،و َي ُش ُّ�ق َعل ْي ِه ْ�م أ ْن َي َت َخل ُف�وا َع ِّني،
يل اهلل أ َبً�داَ ،ول ِك ْ�ن ل أ ِج ُ�د َس� َع ًةَ ،فأ ْ ِ
حل ُه ْ�م َول َ ِ
َس ِ�ر َّي ٍة َتغ�زو ِف َس ِ�ب ِ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
�س ُ َ
يل اهلل ،فأقتل ث َّ
َو َّالِ�ذي َن ْف ُ
�م أغزو ،فأقت�ل ث َّم أغزو فأقتل)[ .صحيح مس�لم]
م َّمٍ�د ِب َي ِ�د ِه ل� َو ِد ْد ُت أ ِّن�ي أغزو ِف َس ِ�ب ِ
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :سامر حلمي أبو سيف) ،و(خليل باجس العيسوي) وكالهما من حمافظة الوسطى.
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ويق�ول الرس�ول ﷺ( :إن يف اجلن�ة مائ�ة درج�ة أعدها اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،ما بين الدرجتني كما
بني الس�ماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
أنا أخوكم يف اهلل( :محزة سامل أبو طيور) ابن اإلسالم العظيم ،أقدم روحي ونفسي رخيصة فداء لإلسالم،
وفداء للوطن اجلريح ،وحيب ألن أكون جند ًيا من جنود اهلل يف األرض ألدافع عن كرامة هذه األمة ،وملا أعد
اهلل للمجاهدين والشهداء من كرامات ،فالشهداء هم شجرة احلياة وشجرة اجلهاد واملقاومة.
أيه��ا اإلخ��وة األحب��اب :أعل��م أن الفراق صعب ،وأعرف أن الصدي��ق عندما يفارق أصدقاءه صعب للغاية ،ولكن
ه��ذا ه��و واجبن��ا وخيارن��ا املقدس؛ ألننا نعتقد ً
جيدا أننا لن نذهب إىل املوت ،ب��ل نذهب إىل احلياة األمجل ،احلياة
الس��عيدة حيث هناك الرس��ل والصحابة والصاحلون والتابعون والش��هداء ،نلقاهم بإذن اهلل عز وجل .إنها مش��اعر
الف��رح الكب�ير عندم��ا خنرج م��ن دنيا جيفة إىل عامل اآلخرة ،فقد كان اجملاهدون أعلم وأق��رب إىل احلياة اآلخرة.
علي ،واصربي واحتس�بي ،فأنت اليت كنت دائما حتثينين
أمي احلنونة :أعلم أن الفراق صعب فال حتزني ّ
عل��ى اجله��اد ،وكن��ت تلزمين�ني عل��ى ص�لاة الفجر يف مجاع��ة .فاليوم يا (أم��ي) افتخرى بي ،وزفي�ني إىل احلور
ً
جماهدا ولك التحية يوم استش��هدت.
الع�ين وال حتزن��ي عل� ّ�ي ،فلك التحية يوم كنت
أب��ى الغال��ي :أن��ت ال��ذي ربيت�ني ،وألزمت�ني باحملافظ��ة عل��ى الص�لاة وحف��ظ الق��رآن ،ف�لا حتزن عل��ى الفراق،
واص�بر واحتس��ب عل��ى الف��راق ،وب��إذن اهلل امللتق��ى اجلن��ة؛ ألن ه��ذا ح��ق.
رس��الة إىل أبناء (اجلهاد اإلس�لامي) :أيها اجملاهدون األطهار ،أيها املرابطون على أرض الرباط ،مس��رى نبينا
حممد ﷺ أحفاد (خالد) و(الزبري) ،يا تالميذ (فتحي الش��قاقي) ،يا إخوة الش��هداء واألس��رى واجلرحى أنتم من
أمل��س فيك��م االنتم��اء احلقيق��ي هل��ذا الدي��ن العظي��م وهل��ذه احلرك��ة الرباني��ة ،أنت��م الذي��ن حافظتم عل��ى دماء
ش��هدائكم العظ��ام ،وأنت��م الذي��ن أقس��متم على الس�ير على دربهم ونهجه��م ،أنتم ما زلتم يف املي��دان تدافعون عن
ش��رف ه��ذه األم��ة ،حتي��ة لكم م��ن القل��ب إىل أيديكم وأجس��ادكم الطاهرة.
رسالة إىل بين صهيون :لقد أصابكم الغرور يف عهد النيب ﷺ ،وظن الكثري من املؤمنني أنكم لن خترجوا من
املدينة املنورة وجزيرة العرب ،وقد سجل القرآن ذلك املوقف علي حنو يؤكد ما ينبغي أن يطوي املؤمن قلبه
عليه من أن الشر لن تدوم له دولة ،وأن الباطل مهما انتفش ال بد أن خير صري ًعا أمام جالل احلق.
يق�ول تع�اىل :ﱹ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .احلش�ر ]2 :قدرن�ا ه�و االنتصار ،وخيارنا هو املزيد م�ن املقاومة واجلهاد ،دون أن يهتز لنا
يقين أو تلني لنا قناة.
إىل اإلخ��وة واألصدق��اء األحب��ة :حتي��ة لك��م م��ن القل��ب إليكم ،أعلم أن الف��راق صعب ،إليك أخ��ي (أبا محزة)
احفظ الوصية ،احفظ العهد الذي بيننا الذي عهدناه من يوم (أبو حممد) ،فنحن كلنا مشاريع شهادة يسقط
األول ليصع��د آخ��ر حيم��ل الراي��ة ،ويس��قط الثاني ليحم��ل اآلخر الراي��ة ،فالرجال لن يهزموا ب��إذن اهلل ،ولن تهزم
إرادتهم بإذن اهلل ،وأخريًا س��احموني فقد س��احمتكم مجي ًعا.
وأخريًا :حتية إىل شهدائنا الذين سبقونا ،حتية إىل روح (عمار شاهني) (أبو حممد) وبإذن اهلل امللتقي اجلنة،
ملتقانا اجلنة بإذن اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
محزة سامل أبو طيور
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الشهيد
المجاهد

خالد حممد حممود اخلطيب

تاريخ الوالدة.1971/11/18 :
تاريخ الشهادة.1995/04/09 :
البلدة األصلية :قرية املغار  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فجر جس��ده الطاهر يف باص للع��دو الصهيوني بالقرب من
مس��توطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
فما حيلة املضطر إال ركوبها
إذا مل يكن إال األسنة مرك ًبا
السالم عليكم:
أق��ول كلمات��ي ه��ذه وتس��معونها إن ش��اء اهلل رب��ي ،وأنا يف الدار اآلخ��رة وأنا مغادر لدنياك��م وكلي قناعة
ولدت بها :بأن اإلس�لام س��بيلي ،والش��هادة أمسى أمانينا ،وال إله إال اهلل حممد رس��ول اهلل.
نقول هذه دنيا جيفة وطالبها كالب ،فليتقدم الشباب املسلم جند اهلل وجند رسول اهلل وعشاق الشهادة،
ليصفعوا بالدم ش��وارع أرض اإلس��راء ،وليعلنوها مدوية للعامل أمجع :القدس لنا ،واألرض لنا ،واهلل بقوته معنا،
فرياح اجلنة قد هبتً ،
فهنيئا يا باغيها.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
خالد حممد اخلطيب
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الشهيد
المجاهد

رائد مجال شعبان الناقة

تاريخ الوالدة.1989/09/26 :
تاريخ الشهادة.2008/05/24 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء االنس��حاب م��ن عملي��ة تفج�ير دباب��ة
صهيوني��ة ش��رق خمي��م الربي��ج وس��ط قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل الذي أعزنا باإلسالم وكفي به من عزة ،وشرفنا باجلهاد وكفي به من شرف ،احلمد اهلل الذي
فت��ح أب��واب اجلن��ة للمجاهدي��ن ،واحلم��د اهلل ال��ذي جعلنا عل��ى أرض الرباط نرابط على أرض فلس��طني ،ونقاتل
وجناه��د يف س��بيل اهلل ،ولنقت��ل أبن��اء الق��ردة اخلنازي��ر ،ونرفع راي��ة التوحيد ال إله إال اهلل ،والصالة والس�لام على
س��يدنا حممد ،قائد ُ
الغ ّر امليامني وقائد س��رايا اجملاهدين.
احلمد اهلل ربي قاهر الظاملني ،احلمد اهلل قاهر اجلبارين ،ومذل املستكربين املستبدين ،وأشهد أن ال اله إال اهلل
وحده ال شريك له ،والقائل :ﱹ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱸ صدق اهلل العظيم[ .القصص،]6-5:
وق��ال تع��اىل :ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .احلدي��د]19 :
َّ
َ
وع�ن أب�ي هري�رة (رض�ي اهلل عن�ه) قال :رس�ول اهلل ﷺ(َ :ت َض َّم َن ُ
ْ
ُ
ُ
اهلل ِلَ ْن َخر َ
َج ِف َسِ�بي ِل ِه ،ل ي ِر ُجه إِل ِج َها ًدا
ُس ِ�ليَ ،ف ُه َو َع َل َّي َض ِام ٌن أَ ْن أُ ْد ِخ َل ُه ْ َ
مي ًانا ِبي َو َت ْص ِد ً
ال َّن َة أَ ْو أَ ْر ِج َع ُه إِ َل َم ْسَ�ك ِن ِه َّال ِذي َخر َ
ف َسِ�بي ِلي َوإِ َ
يقا ِبر ُ
َج ِم ْن ُه
َِنا ِئ ًلاَ ،م�ا َن َ
َ ْ َْ
يم� ٍةَ ،و َّال ِذي َن ْف ُس ُ َ
�ال ِم ْ�ن أَ ْج ٍ�ر أَ ْو َغ ِن َ
يل اهلل إَِّل َج�ا َء َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه َما ِم ْن كل ٍم ُيكل ُم ِف َس ِ�ب ِ
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه َل ْو َل أَ ْن َي ُش َّق َع َلى الُْ ْس ِل ِم َ
َك َه ْي َئ ِت ِهِ ،ح َ
حي ُه ِم ْس ٌكَ ،و َّال ِذي َن ْف ُس ُ َ
ني ُك ِل َم َل ْو ُن ُه َل ْو ُن َد ٍم َو ِر ُ
ني َما َق َع ْد ُت
ِخ َل َف َسر َّي ٍة َت ْغ ُزو ف َسبيل اهلل أَ َب ًداَ ،و َل ِك ْن َل أَج ُد َس َع ًةَ ،فَأ ْ ِ َ َ
ي ُد َ
ون َس َع ًةَ ،و َي ُش ُّق َع َل ْي ِه ْم أَ ْن َي َت َخ َّل ُفوا َع ِّن،
حل ُه ْم َول َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه َل َو ِد ْد ُت أَ ِّني أَ ْغ ُ
َ
ُ
ُ
َ
يل اهللَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزوَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزو َف ُأ ْق َت ُل)[ .صحيح مس�لم]
�ب
س
ف
و
ز
س
َو َّال ِذي َن ْف
ِ
ِ
ِ
ويق�ول الرس�ولﷺ( :إن يف اجلن�ة مائ�ة درج�ة أعده�ا اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،ما بين الدرجتني كما
بين الس�ماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
أن��ا أخوك��م يف اهلل( :رائ��د مج��ال الناق��ة) اب��ن اإلس�لام العظيم ،أقدم نفس��ي وروحي رخيصة فداء االس�لام،
وف��داء الوط��ن اجلري��ح ،وح�بي ألك��ون جند ًيا من جنود اهلل يف األرض ،أدافع ع��ن كرامة هذه األمة ،ملا أعد اهلل
للمجاهدين ،والشهداء من كرامات ،كانت فلسطني وما زالت العروس اليت يزاحم من أجلها اخلطاب ،وقدموا
الدم��اء الغالي��ات م��ن أجلها بد ًءا من (عز الدين القس��ام) مرو ًرا بـ(الش��قاقي) و(الياس�ين) و(أب��و علي) و(مجال أبو
مسهدانة) ً
وصول إىل الش��هيد الغالي أس��د الربيج (عمار شاهني).
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أب��ي احلن��ون وأم��ي احلنون��ة :أعل��م أن الف��راق صعب ،فال حتزن��وا على فراقي واصربوا واحتس��بوني ش� ً
�هيدا،
فأنت��م كنت��م ً
دائم��ا حتثون�ني عل��ى اجله��اد ،وكنتم تلزمون�ني منذ الصغر عل��ى صالة الفجر ،وحف��ظ القرآن،
فالي��وم افتخ��روا ب��ي وزفون��ي إىل احل��ور الع�ين ب��إذن اهلل ،وال حتزن��وا عل��ي وعل��ى فراق��ي ،فلك��م التحي��ة( .أم��ي)
اس��تحلفك ب��اهلل أن ال تبك��ي عل��ي ،فالي��وم ي��وم زف��ايف ،وي��وم س��عادتي يف اجلن��ة ،أتبك�ين عل��ي ي��وم عرس��ي ،أري��د
من��ك مس��اع الزغاري��د( ،أم��ي) س��احميين ،وادع��ي اهلل أن يتقبلين ش� ً
ً
جماهدا ،ولك��م التحية يوم
�هيدا .ويوم كنت
استش��هدت ،ولك��م التحي��ة ي��وم ألق��ى اهلل ح ًي��ا ب��إذن اهلل وامللتقى اجلنة ب��إذن اهلل.
إخوان��ي وأخوات��ي األحب��اب :أنت��م م��ن التمس��ت فيك��م معن��ى األخ��وة ،وأخواتي ال حتزن��وا على الف��راق ،وإن
الس�لاح ال��ذي محلت��ه انفض��وا الغبار عنه ،س�يروا علي دربي وال حتيدوا عن هذه الطري��ق .وأوصيكم بالصالة يف
املس��جد وخاص��ة ص�لاة الفجر ،وأوصيكم أن تكون��وا ً
عونا لـ(أمي).
أصدقائ�ي ،أحباب�ي :أيه�ا األصدق�اء األحب�اب ،ي�ا م�ن ملس�ت فيك�م معن�ى الصداق�ة واحملب�ة يف اهلل ،ويق�ول
َ َُ
ون َو ُّ
ُ
ور َي ْغ ِب ُط ُه ُم َّ
الن ِب ُّي َ
الرسولﷺ قال اهلل عز وجل( :الُْ َت َح ُّاب َ
الش َه َدا ُء)[ .جامع الرتمذي]
ون ِف َجل ِلي ل ْم َم َن ِاب ُر ِم ْن ن ٍ
فلك��م اجمل��د وجي��ب أن نعل��م مجي ًع��ا أن ه��ذا ه��و خيارن��ا ،وواجبن��ا املقدس ،وال نعتق��د أننا نذه��ب إىل املوت،
ولك��ن نذه��ب إىل احلي��اة األمجل ،وحياة الس��عادة هناك الرس��ل والصحابة والتابعون والش��هداء ،نلقاهم بإذن اهلل
عز وجل ،وإنها مشاعر الفرح أكرب عندما نلتقي الرسول حممد ﷺ ،وعندما خنرج من دنيا جيفة إىل اآلخرة
نذه��ب إىل اآلخ��رة م��ا ال عني رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على قلب بش��ر.
أبن��اء اجله��اد البواس��ل :أيه��ا اجملاهدون األطه��ار ،أيها املرابطون على أرض الرباط ،مس��رى نبينا حممد ﷺ ،يا
أحفاد (خالد) و(الزبري) ،يا تالميذ (القعقاع) ،يا إخوه الش��هداء واألس��رى ،أنتم من أملس فيكم االنتماء احلقيقي
هلذا الدين العظيم ،وهلذه احلركة الربانية ،أنتم الذين حافظتم على دماء الش��هداء العظام.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رائد مجال الناقة
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الشهيد
المجاهد

زكريا نبيل أمحد الكفايف

تاريخ الوالدة.1990/06/28 :
تاريخ الشهادة.2008/02/15 :
البلدة األصلية :حي املنشية  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد ومعه جمموعة من اجملاهدين
يف اس��تهداف مباش��ر من الط�يران الصهيوني أثن��اء قيامه بتصنيع
الصواريخ احمللية يف أحد املنازل وس��ط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف املرس��لني ،ورائ��د اجملاهدي��ن ،س��يدنا حمم��د وعلى آله
وصحب��ه أمجع�ين .أما بعد:
يق��ول اهلل تع��اىل بع��د أن أع��وذ ب��اهلل م��ن الش��يطان الرجي��م :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]39-38 :

ويق�ول النبي علي�ه الصلاة والسلام( :إن يف اجلن�ة مائ�ة درج�ة أعده�ا اهلل للمجاهدين يف س�بيل اهلل ،ما بني
الدرجتين كم�ا بني الس�ماء واألرض)[ .صحي�ح البخاري]
إخواني يف اهلل وأصدقائي :إن بركة دماء الشهداء األطهار اليت أراها أمامي هي اليت دفعتين ألن أفهم حديث
َّ
َ َُ ُ
ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َت ُ�لُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّ�م أُ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ثَّ�م أُ ْق َت ُل).
رس�ول اهللَ ( :والِ�ذي َنف ِس�ي ِب َي ِ�د ِه َو ِد ْد ُت أ ِّن�ي أقا ِت�ل ِف َس ِ�ب ِ
[صحيح البخاري] ،وأوصيكم أن تسيروا على هذا الدرب ،وأن ال جتعلوا العدو يهنأ يف العيش�ة س�اعة.
ً
وأن��ت ي��ا (عل��ي) أوصي��ك باألخ��ص أن ال جتع��ل الع��دو يهن��أ ،وأن تكم��ل بهذا املش��وار ،وأن تك��ون صادقا على
وعدن��ا عل��ى أن��ه إذا رح��ل واح��د من��ا أن يكم��ل الثان��ي يف س��بيل اهلل ،وأس��ال اهلل أن جيمعن��ا يف مس��تقر رمحت��ه،
وجيمع�ني مع��ك يف الف��ردوس.
وكما قال اإلمام على كرم اهلل وجهه" :من مل ميت يقتل وإن أفضل املوت القتل ،والذي نفسي بيده أللف
ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش".
ُ ْ
َّ َ َ َّ َ
َّ ُ َ
ٌ َ
وق�د روي أن�هَ :
ال َه�ا َدَ ،ق َال:
�ول اهلل َصل�ى اهلل َعل ْي� ِه َو َس�ل َم ،ف َق�الُ :دل ِن َعلى َع َم ٍ�ل َي ْع ِدل ِ
(ج�ا َء َر ُج�ل إِل َر ُس ِ
َج ْ ُ َ
ال ِاه ُ�د أَ ْن َت ْد ُخ َ�ل َم ْس�ج َد َك َف َت ُق�و َمَ ،و َل َت ْف َُترَ ،و َت ُص�و َمَ ،و َل ُت ْف ِط�رََ ،قالَ:
َل أَجُ�د ُهَ ،ق َ
َ
َ
َ
َ
�الَ :ه ْ�ل َت ْس�ت ِطي ُع إِذا خ�ر
ِ
ِ
َس ْ ُ َ
َو َم ْ�ن َي ْس َ�ت ِطي ُع َذ ِل َ�كَ ،ق َ
ال ِاه ِ�د َل َي ْس َ ُّ
�ال أَ ُب�و ُه َر ْي�ر ََة :إِ َّن َف�ر َ
ات)[ .صحي�ح البخاري]
تن ِف ِط َو ِل� ِهَ ،ف ُي ْك َت ُب َل ُه َح َس� َن ٍ
ي��ا مجاه�ير ش��عبنا اجملاه��د :يف ظ��ل املؤامرات كل املؤام��رات ،واليت ُتاك وتدار يف حال��ك الظلمات ،ويف ظل
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الوع��ود الكاذب��ة ،ويف الوق��ت ال��ذي يعرب��د في��ه ُ
الطغاة ويتكال��ب العامل كل العامل على هذا الش��عب املس��تضعف،
يتق��دم الش��هداء ل�يرووا بدمائه��م الزكي��ة أرض الوطن الغالي ،ويقدموا أمسى آيات التضحية يف س��بيل اهلل تعاىل،
وأقول أحبيت إن املرحلة القادمة ستثبت للجميع أن وحدة الدماء ستهزم كل سيوف العامل من الكفرة والظلمة
والعمالء.
وحده��م (حمم��ود طوالبة) و(مجال إمساعيل) و(حممد الش��يخ خليل) و(عم��اد عقل) و(حممود اخلواجا)
وكل الشهداء قادرون على زلزلة هذا الكيان وبث الرعب فيهُ ،
وصنع االنتصار هلذه األمة ،أمل يأتيهم الفارس
اجملاهد (حازم الوادية) من حيث مل حيتسبوا ،أمل يأتهم الفارس البطل (مجال إمساعيل) من حيث مل حيتسبوا،
أمل يس��حقهم (راغ��ب ج��رادات) م��ن حيث مل حيتس��بوا ،أمل يأتهم الش��هيد البطل (ش��ادي النباه�ين) من حيث ال
حيتس��بون .فالفت��ح والنص��ر قادم��ان ال حمال��ة ﱹﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .املع��ارج ،]7-6 :وما
ه��و إال ص�بر س��اعة ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الش��عراء]227 :
إىل إخوان��ي وأم��ي واأله��ل األع��زاء :أعل��م أحب�تي أن الفراق صع��ب ،وأن ال ُبعد عنكم صع��ب ،ولكنكم كنتم
تعلمون أن ُمكثي يف هذه احلياة ما هو إال للحظات ،حتى يأتي وعد اهلل تعاىل ومشيئته فارتقي ً
شهيدا بإذن اهلل.
في��ا أم��ي الغالي��ة :كون��ي كم��ا علمت�ني األم الصاب��رة املؤمن��ة بقض��اء اهلل تع��اىل ،ال�تي تع��رف أن الش��هداء ال
ميوتون بل يصعدون إىل اجلنات ،فال تهين يا (أمي) وال حتزني ،واعلمي أنك يف رضى من اهلل ألنه اصطفى لك
ش��هيد حت��ى يأخ��ذ بيدك إىل الفردوس األعلى إن ش��اء اهلل.
فس��احميين يا (أمي) الغالية يف كل خطأ ارتكبته حبقك ،وادعي لي اهلل أن يرمحين وليقبلين ش� ً
�هيدا عنده
إن شاء اهلل.
إىل أبي الصابر :عليك يا والدي بتقوى اهلل واالحتس��اب عند اهلل إنه من ترك ش� ً
�يئا هلل عوضه اهلل خريًا منه،
وأريد منك أن تكون الرجل الش��جاع يف املواقف الصعبة ،وتقبل خرب استش��هادي بكل صرب واحتمال ،وأريد منك
أن تساحمين إن أخطأت يف حقك وساحمين يا والدي العزيز.
إىل أخوات��ي وإخوان��ي :عليك��م بااللت��زام باإلس�لام ،واحلف��اظ عل��ى الصل��وات اخلم��س ،واح�ترام والديك��م
وإطاعتهم��ا ،وعليك��م بتق��وى اهلل تع��اىل والس�ير عل��ى نه��ج الش��هداء ،وعليك��م مب��ودة م��ن يودن��ي وصحب��ة م��ن
يصاحب�ني ،عليك��م بالص�بر والس��لوان واس�ترجاع األم��ور إىل اهلل تع��اىل.
إىل إخوان��ي وأحبائ��ي يف املس��جد :م��ن كان حيب�ني وحي��ب اهلل ورس��وله ،فليلت��زم يف املس��جد ،وليحاف��ظ على
إخوان��ه ،ف��إن املس��اجد هي اليت منها يس��طع ن��ور االنتصار.
والله��م إن��ي أس��ألك أن ُتق� َّ�ر عي�ني الي��وم بفتح يكون فيه ُ
عز اإلس�لام ،واقبضين ش� ً
�هيدا ،واجع��ل اللهم عملي
ٍ
ً
خالص��ا لوجهك الكريم ي��ا أرحم الرامحني.
فس�لام على الش��هداء ،وس�لام على (سرايا القدس) ،و(كتائب القس��ام) ،و(شهداء األقصى) ،وكل الشرفاء.
فس��احموني يا إخوتي ،وترامحوا بينكم .عس��ى اهلل أن جيمعين بكم يف الفردوس األعلى إنه كريم جواد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
زكريا نبيل الكفايف
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الشهيد
المجاهد

سامل حممد سامل أبو زبيدة

تاريخ الوالدة.1984/07/21 :
تاريخ الشهادة.2006/06/16 :
البلدة األصلية :قرية صميل  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اس��تهداف مباش��ر صاروخ��ي من طائ��رات االس��تطالع الصهيونية
أثن��اء قيام��ه مبهم��ة زرع عب��وات ناس��فة بالق��رب م��ن موق��ع
"كيس��وفيم" العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني ،س��يدنا حممد ﷺ وعلى آله وصحبه أمجعني،
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا عل��ى ه��ذا النهج ،نهج اجلهاد واملقاومة ،على نهج رفيقي ومقلة عيين الش��هيد اجملاهد ابن
االس�لام العظيم (إبراهيم رفيق عبد اهلادي) ابن (كتائب ش��هداء األقصى).
أنا الش��هيد احلي بإذن اهلل ابن االس�لام العظيم ،ابن (س��رايا القدس) س��رايا العظماء (س��امل حممد أبو زبيدة)
ً
وانتقام��ا م��ن أع��داء اهلل وأع��داء اإلنس��انية،
أق��دم نفس��ي رخيص��ة إلع�لاء كلم��ة ال إل��ه إال اهلل حمم��د رس��ول اهلل،
ً
وانتقام��ا لدم��اء (الياس�ين) و(الرنتيس��ي) و(مقلد محيد) و(نبيل الش��رحيي) .كما أوص��ي إخواني يف (كتائب
القس��ام) و(س��رايا القدس) بأن يكونوا ً
يدا واحدة ،وجلميع الفصائل والقوى الوطنية واإلس�لامية أوصيكم بأن
تكون��وا ً
صفا مني ًعا أمام هذا الكيان املس��خ.
أم��ي العزي��زة ،أم��ي الغالي��ة :أيته��ا اخلنس��اء اليت زرعت يف قليب ح��ب الدين واجلهاد يف س��بيل اهلل ،أوصيك بأن
تص�بري عن��د نب��أ استش��هادي ،وال تبكي علي ،وأوصي��ك أن تربي إخواني عل��ى هذا النهج.
ً
حريص��ا على إخواني ،وأوصي��ك حبثهم على
أب��ي احلبي��ب :ال��ذي ربان��ي على ه��ذا النهج ،أوصي��ك أن تكون
الصالة خاص��ة صالة الفجر.
إىل أخيت الغالية أماني :أوصيك بأن تفرحي عند مساع نبأ استشهادي ،وأن تقولي حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
إىل عائليت الكرمية :أوصيكم بأن تتقبلوا نبأ استشهادي ،وأن تفرحوا يف هذا العرس عرس الشهادة والشهداء.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :حممد حممود طنجرة) من سكان خميم الربيج مبحافظة الوسطى.
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إىل أحباب��ي وأصدقائ��ي :أوصيك��م ب��أن تس�يروا عل��ى ه��ذا الطري��ق؛ ألن��ه طري��ق الع��زة والكرامة ،س��احموني
س��احمكم اهلل فإن��ي ق��د س��احمتكم مجي ًعا.
إن صدقت حمبيت فامحل سالحي
هذي طريقي يا صديقي
إىل أخي الغالي :الذي يعرف نفس��ه ً
جيدا ،أقول له س��احمين س��احمك اهلل فإني أحببتك يف اهلل ،وأوصيك بأن
ال تنساني من الدعاء.
أوص��ي :كل م��ن ل��ه دي��ن عل��ي حت��ى ول��و كان ً
مبلغ��ا كب�يرًا بالتوج��ه إىل (أب��ي) أو التوج��ه إىل اإلخوة يف
(س��رايا القدس) .كما أوصي اإلخوة يف (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) بأن يوزعوا احللوى يف عرس��ي،
وأن يكرم��وا ضيوفهم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامل حممد أبو زبيدة
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الشهيد
المجاهد

سامح عايد عودة العايدي

تاريخ الوالدة.1986/02/25 :
تاريخ الشهادة.2007/12/12 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد يف اس��تهداف مباشر صاروخي
م��ن طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء تنفيذه مهم��ة إطالق
للصواريخ وس��ط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل( :س��امح عايد العاي��دي) (أبو س��اجد) ابن اإلس�لام العظيم ،وابن
(س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أقدم نفس��ي رخيصة يف سبيل اهلل
تع��اىل ابتغا ًء ملرضاته.
إىل أب��ي وأم��ي وإخوت��ي :الس�لام عليكم ورمحة اهلل وبركات��ه ،إليكم أيها األقمار أكتب وصييت فال حتزنوا
عل��ى فراق��ي وس��احموني عل��ى كل ش��يء ،فأنا أعلم ب��أن الفراق صعب ولكن الذي صربن��ي وأرجو أن يصربكم
أنت��م ً
أيض��ا ق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء ،]104 :وقول��ه تع��اىل :ﱹ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء ،]104 :فاص�بروا وصاب��روا وال تبخل��وا عل��ي بالدع��اء ،ف��إن نل��ت اجلن��ة إن ش��اء اهلل
سأتش��فع لكم فاصربوا وصابروا ورابطوا.

أمي :ال حتزني؛ ألن اهلل اس�ترد أمانته اليت اس��تودعها عندك ،فزغردي ال تبكي وال تقبلي من جاءك معز ًيا،
بل ً
مهنئا.
إىل أصدقائ��ي :إليك��م أيه��ا اجملاه��دون ،إليكم أيها املدافعون عن دين اهلل ،إليكم يا أهل القيادة والريادة ،إليكم
ً
متجيدا وإمنا
يا أبناء الفاحتني ،ويا أحفاد (الشقاقي) ،ويا ساللة القادة ،أتباع األبرار ،ويا بقية األخيار هذا ليس
ه��و حقيق��ة إليك��م أقول هذه الكلمات املتواضع��ة :اجتمعوا ،اجتمعوا ،اجتمعوا ،قال تعاىل :ﱹ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران،]103 :
ال ف��رق ب�ين التنظيم��ات ورجائي أن تتمس��كوا حببل اهلل وال تفرق��وا ،وأوصيكم بأبنائكم خريًا بهم يرتفع الدين
على سواعدهم الطاهرة ،علموهم أمور دينهم ً
جيدا .وال تنسوني أنا وكل الشهداء من صاحل الدعاء.
إىل رف��اق درب��ي يف (س��رايا الق��دس) :ب��ورك جهادك��م ،وتقب��ل اهلل أعمالك��م ،وابق��وا على النه��ج وعلى العهد
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الذي أقسمناه على أنفسنا أنا ومجيع اجملاهدين أننا سنقاتل من أجل اهلل ،لنرفع راية ال إله إال اهلل حممد رسول
اهلل ،فنحن معش��ر الش��هداء واجملاهدين املوت عندنا عطية واهلالك مطية واملنية هدية ،ولن خناف يف اهلل لومة
الئ��م؛ ألنن��ا رفعن��ا ش��عارنا وه��و ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظيم[ .طه ،]84 :فس�يروا على بركة اهلل،
حتفظكم عناية الرمحن واجلنة امللتقى إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامح عايد العايدي
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الشهيد
المجاهد

سامر حلمي حممد أبو سيف

تاريخ الوالدة.1985/02/04 :
تاريخ الشهادة.2007/12/20 :
البلدة األصلية :قرية جولس  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف اش��تباك مس��لح م��ع الق��وات اخلاص��ة الصهيوني��ة ال�تي كان��ت
تتحصن داخل أحد املنازل ش��رق خميم املغازي وس��ط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام على الرس��ول حممد إمام اجملاهدين .الله��م صلي على حممد وعلى
آله وأصحابه الغر امليامني ،يا ربنا لك احلمدً ،
محدا كثريًا كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك ،احلمد
هلل الذي خلقنا يف هذه األرض ،جناهد فيها ونقارع أعداء اهلل ،أال وهم أبناء القردة واخلنازير ،يا ربنا لك احلمد..
يا ربنا لك احلمد أن خلقتنا جماهدين مرابطني على أرض مسرى رسول اهلل ﷺ.
ه��ا حن��ن الي��وم نباي��ع اهلل ،ونباي��ع رس��ول اهلل أن حنف��ظ عهدن��ا وعه��د الش��هداء م��ن قبلن��ا أن نبق��ى خملصني
هلل ،ولدين��ه ولنص��رة ش��ريعة نبي��ه حمم��د ﷺ .ه��ا ق��د قطعنا عه� ً�دا علينا أن ال ن��دع بين صهيوني ينام��ون ً
أبدا،
حن��ن نقط��ع العه��د الي��وم لنق��ول هلل حن��ن ب��إذن اهلل جن��ودك يف األرض ،ال ول��ن نرك��ع هل��ؤالء ،ول��ن خنض��ع ألية
ضغوط��ات ،حن��ن اهلل موالن��ا وه��م ال م��وىل هل��م .واحلم��د هلل القائ��ل :ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت ،]69 :فه��ا حن��ن الي��وم خنرج يف س��بيل اهلل ،خنرج يف س��بيل اهلل نقارع
أعداء اهلل لكي نلقى اهلل شهداء ،وهذا عهدنا أن نسلك تلك الطريق اليت عاهدنا عليها اهلل .واحلمد هلل رب العاملني
والصالة والس�لام على رس��ول اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامر حلمي أبو سيف

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :محزة سامل أبو طيور) ،و(خليل باجس العيسوي) وكالهما من حمافظة الوسطى.
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الشهيد
المجاهد

سامي عادل عبد اهلل عبد السالم

تاريخ الوالدة.1986/01/12 :
تاريخ الشهادة.2003/02/09 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف عملي��ة استش��هادية بطولي��ة حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف
جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال الصهيون��ي بالق��رب م��ن موق��ع
(حمفوظ��ة) وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

حنن الشهداء األحياء إن شاء اهلل (سليمان علي مقداد) ،والشهيد احلي إن شاء اهلل (سامي عادل عبد السالم)،
والش��هيد احل��ي إن ش��اء اهلل (حمم��د ع��زات أم��وم) م��ن (س��رايا القدس) (س��رية عش��اق الش��هادة) (حرك��ة اجلهاد
اإلس�لامي يف فلس��طني) نتقدم بهذا العمل االستش��هادي ً
خالصا لوجه اهلل عز وجل ،وألس��نتنا تلهج ﱹ ﮫ

ﮬ

ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ط��ه]84 :

بالس�ير ً
قدم��ا عل��ى طري��ق اجلهاد واالستش��هاد للنيل من أعداء اهلل واإلنس��انية ،أبناء الق��ردة واخلنازير ،تأتي
هذه العملية يف س��ياق الرد على العدوان الصهيوني املس��تمر على أبناء ش��عبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وليعلم ش��ارون وزبانيته أن هدم البيوت لن يرهب ش��عبنا ،وأن ش��عبنا مصمم مهما كان الثمن على نيل
حريته ،وإننا سنقتلع املوت واإلرهاب واحلصار وكل احلواجز من على أرض الرباط ما زالت فينا إرادة اجلهاد
وم��ا زال هن��اك آذان اهلل أك�بر ،اهلل أك�بر ،اهلل أكرب ،فإن الرد س��يتواصل وإن قوافل الش��هداء س��تتقدم بكل إميان
فلريحل الغزاة عن أرضنا ،ولريحل املوت واخلوف عن ش��عبنا ،وإن كان علينا فنحن حنتس��ب أنفس��نا ش��هداء يف
س��بيل اهلل إن ش��اء اهلل .وس��نقهر كل معتد أثيم .فانتظروا وإنا وإياكم ملنتظرون ،ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الش��عراء]227 :

وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سامي عادل عبد السالم

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :سليمان علي مقداد) ،و(حممد عزات أموم) وكالهما من حمافظة الوسطى.
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الشهيد
المجاهد

سليمان علي أمحد مقداد

تاريخ الوالدة.1981/06/20 :
تاريخ الشهادة.2003/02/09 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف عملي��ة استش��هادية بطولي��ة حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف
جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال الصهيون��ي بالق��رب م��ن موق��ع
(حمفوظ��ة) وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

حنن الشهداء األحياء إن شاء اهلل (سليمان علي مقداد) ،والشهيد احلي إن شاء اهلل (سامي عادل عبد السالم)،
والش��هيد احل��ي إن ش��اء اهلل (حمم��د ع��زات أم��وم) م��ن (س��رايا القدس) (س��رية عش��اق الش��هادة) (حرك��ة اجلهاد
اإلس�لامي يف فلس��طني) نتقدم بهذا العمل االستش��هادي ً
خالصا لوجه اهلل عز وجل ،وألس��نتنا تلهج ﱹ ﮫ

ﮬ

ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ط��ه]84 :

بالس�ير ً
قدم��ا عل��ى طري��ق اجلهاد واالستش��هاد للنيل من أعداء اهلل واإلنس��انية ،أبناء الق��ردة واخلنازير ،تأتي
هذه العملية يف س��ياق الرد على العدوان الصهيوني املس��تمر على أبناء ش��عبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وليعلم ش��ارون وزبانيته أن هدم البيوت لن يرهب ش��عبنا ،وأن ش��عبنا مصمم مهما كان الثمن على نيل
حريته ،وإننا سنقتلع املوت واإلرهاب واحلصار وكل احلواجز من على أرض الرباط ما زالت فينا إرادة اجلهاد
وم��ا زال هن��اك آذان اهلل أك�بر ،اهلل أك�بر ،اهلل أكرب ،فإن الرد س��يتواصل وإن قوافل الش��هداء س��تتقدم بكل إميان
فلريحل الغزاة عن أرضنا ،ولريحل املوت واخلوف عن ش��عبنا ،وإن كان علينا فنحن حنتس��ب أنفس��نا ش��هداء يف
س��بيل اهلل إن ش��اء اهلل .وس��نقهر كل معتد أثيم .فانتظروا وإنا وإياكم ملنتظرون ،ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الش��عراء]227 :

وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سليمان علي مقداد

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :سامي عادل عبد السالم) ،و(حممد عزات أموم) وكالهما من حمافظة الوسطى.
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الشهيد
المجاهد

طارق فايز إمساعيل نصار

تاريخ الوالدة.1987/12/26 :
تاريخ الشهادة.2006/07/12 :
البلدة األصلية :قرية جولس  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم دير البلح  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
قصف صهيوني مباش��ر من طائرات االس��تطالع الصهيونية أثناء
تصدي��ه للق��وات الصهيوني��ة املتوغل��ة يف منطق��ة (أب��و العج�ين)
وس��ط قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر املس��تضعفني ومذل املس��تكربين ،وقاهر اجلبابرة املتكربين ،والصالة والس�لام على
س��يد املرس��لني وإمام اجملاهدين س��يدنا حممد بن عبد اهلل وعلى آله وصحبه أمجعني .وبعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي اب��ن اإلس�لام العظي��م (ط��ارق فاي��ز امساعي��ل نص��ار) املنتمي ل��ـ (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي يف
فلس��طني) وذراعها العس��كري (س��رايا القدس) املمتدة لس��رايا الرس��ول ﷺ .إني أش��هد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك
ل��ه ،وأن حمم� ً�دا عب��ده ورس��وله ،وأن الس��اعة آتي��ة ال ريب فيه��ا ،وأن اهلل يبعث م��ن يف القبور.
إن��ي أق��دم لك��م الي��وم نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل م��ن أج��ل رف��ع راي��ة ال إل��ه إال اهلل ،م��ن أجل حترير فلس��طني
ً
وانتقاما ألرواح ش��هدائنا األبرار وجرحانا البواس��ل ،ومن أجل حترير أس��رانا البواس��ل.
وعاصمتها القدس الش��ريف،
وصي�تي إلخوان��ي اجملاهدي��ن :أحبائ��ي ،إخواني ،أعلم أن هذه الدنيا لن تدوم ألحد ،خلقنا اهلل فيها كي نعبده،
وجناهد يف س��بيله ،فهذه أرض رباط وجهاد إىل يوم القيامة ،فال س�لام مع أبناء القردة واخلنازير أعداء اإلس�لام ،وال
صلح مع اليهود وقتلة األنبياء .جيب علينا حنن أبناء اإلسالم العظيم أن ننهض كي نوقف هذا املرض السرطاني
ال��ذي يس��مى "إس��رائيل" ألن زواهل��ا حتمي��ة قرآني��ة ،وأن اهلل تكف��ل لنا بالنص��ر إذا مل نتخاذل ونرتاج��ع ،وأن املعركة
مفروضة على اجلميع ،فال تقفوا يف طوابري االنتظار الكس��يح على أبواب من ال ميلكون منها س��وى اإلذعان.
وصي�تي إىل أصحاب��ي :الص�لاة ،الص�لاة ،الصالة وخاصة ص�لاة الفجر؛ ألنها حمضن الرج��ال ،وملتقى املخلصني،
وعن��وان اجملاهدي��ن ،وخمرج��ة االستش��هاديني ،ف�لا تهجروه��ا .وأرج��و منك��م أن ال حتزن��وا على فراقي ،فإني عش��ت
احلياة وعلى أمل دار خري من داري يف الدنيا ،وأهل خري من أهلي ،وس��أدعو اهلل تعاىل بأن يش��فع لكم ويرزقكم جنة
عرضه��ا الس��موات واألرض وأن تنال��وا الفردوس األعلى.
وصييت إىل من ظلمته يف هذا الدنيا :أرجو أن يساحمين على ظلمي له ،فإني تبت إىل اهلل وأستغفره ،فال جتعل
يف قلبك أي حقد.
هذا وباهلل التوفيق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
طارق فايز نصار
(*) هو الشهيد اجملاهد( :محزة حسن اجلوراني) من سكان مدينة دير البلح مبحافظة الوسطى.
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الشهيد
المجاهد

عبد احلميد محدان حممد خطاب

تاريخ الوالدة.1985/01/17 :
تاريخ الشهادة.2004/02/27 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :مدينة دير البلح  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جيب عس��كري صهيون��ي بالقرب
من مس��توطنة "كفار داروم" وس��ط قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر املس��تضعفني وم��ذل املس��تكربين ،وقاهر اجلباب��رة املتكربين ،والصالة والس�لام
عل��ى س��يد املرس��لني وإم��ام اجملاهدين ،س��يدنا حممد بن عب��د اهلل وعلى آله وصحب��ه أمجعني .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (عب��د احلمي��د مح��دان حممد خط��اب) ابن (س��رايا الق��دس) اجلناح العس��كري لـ
(حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،س��أقوم بعملي اجلهادي هذا وذلك رغبة مين ً
واتكال مين على اهلل عز
وج��ل ،وأس��أل اهلل العل��ي القدي��ر أن تك��ون ني�تي خالص��ة لوجه��ه الكري��م ،وابتغاء مرضات��ه ،والنيل م��ن رضوانه،
والطمع جبنتهً ،
رافضا كل احللول اهلمجية اليت يقوم بها املتخاذلون من أبناء شعبنا .وأقوم بعملي هذا ً
انتقاما
لش��هداء جم��زرة الش��جاعية ،ور ًدا على انته��اكات الصهاينة باملس��جد األقصى.
أمي احلنونة( :أمي) الغالية أبعث إليك سالمي يا أغلى أم عرفتها منذ عرفت احلياة ،سالمي إليك يا (أمي)
عليك يا (أمي) عند مساعك نبأ
اليت محلتين يف أحشائها تسعة أشهر ،تلك (األم) اليت مل تبخل َّ
علي بشيء ،باهلل ِ
ً
استش��هادي أن تصربي ،وحتتس��بيين عند اهلل ش� ً
�هيدا ،وأن تس��تقبلي نبأ استش��هادي بالزغاريد بدل من الدموع،
وادعي لي أن يتغمدني اهلل برمحته ،وأن تساحميين وترضي عين.
أب��ي العزي��ز :أبع��ث إلي��ك كل احرتام��ي وس�لامي ي��ا أغل��ى (أب) عرفت��ه يف الوج��ود ،أطلب منك ي��ا (أبي) أن
تساحمين وتدعو لي بالرمحة ،وأن يتقبل اهلل عملي هذا( .أبي) الغالي ال ختزن على فراقيَّ ،
وحتل بالصرب والثبات.
إخوان��ي األع��زاء :أبع��ث خال��ص ح�بي لك��م ،وأقول لك��م اصربوا وصاب��روا وال حتزن��وا على فراقي ،فعس��ى أن
يك��ون اللق��اء يف اجلن��ة إن ش��اء اهلل ،وأرج��و أن تس��احموني وتدع��و لي بالرمح��ة ،وأن يتقبل اهلل عمل��ي هذا ً
خالصا
لوجه��ه الكريم.
عم�تي الغالي��ة ،أخوات��ي الصاب��رات :أطل��ب منكن أن تصربن وحتتس��بنين عند اهلل ش� ً
�هيدا ،أبع��ث لكن خالص
علي واس��تقبلن خرب استش��هادي
س�لامي واحرتامي ،وتقبلن خرب استش��هادي بالصرب والثبات ،وال تذرفن الدموع َّ
بالزغاري��د ،واجعل��ن هذا اليوم كأنه يوم زفايف.
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أصدقائ��ي األع��زاء :أطل��ب منك��م احملافظ��ة على الصل��وات اخلمس يف املس��جد ،وأطلب منكم أن تس��احموني،
وتدع��وا ل��ي بالرمح��ة واملغف��رة ودخ��ول اجلنة بإذن اهلل .كما وأبعث لكم س�لامي وأنا أنتق��ل إىل الدار اآلخرة ،يا
علي بش��يء ،واهلل ليحزنين فراقكم ،ولكن س��يكون اللقاء إن ش��اء اهلل عند رب الس��موات واألرض ،يف
من مل تبخلوا َّ
جن��ات النعي��م إن ش��اء اهلل.
إخوان��ي يف (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) ويف (س��رايا الق��دس) :عليكم مبواصل��ة طريق اجلهاد واالستش��هاد،
وال تلتفت��وا إىل م��ا ي��دور حولك��م من مهاترات ومؤامرات ،وس��ددوا ضرباتكم إىل عدوكم يف كل مكان وكل
زمان ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]139 :وأوصي شباب
فلس��طني على مواصلة طريق اجلهاد واالستش��هاد؛ ألنه هو الطريق املوصل للقاء اهلل عز وجل.
وأخريًا :أقول لكل من حيبين ،ولكل من يعرفين أن يساحمين ،وأن يدعو اهلل لي بالرمحة واملغفرة.
إىل أهلي :عندما تسمعون نبأ استشهادي عليكم أن تواجهوا هذا النبأ بالفرحة ،والزغاريد ،وعليكم توزيع
الش��راب والتم��ر ب� ً
�دل م��ن توزيع القهوة يف عرس��ي ،وافتتحوا عرس��ي بآيات عطرة من الذك��ر احلكيم ،ومن ثم
األناش��يد اإلسالمية ،واستقبلوا كل املهنئني بالفرحة واالبتسامة.
ويف نهاي��ة وصي�تي :أدع��و اهلل ع��ز وج��ل أن يتقب��ل عمل��ي ه��ذا ً
خالص��ا لوجه��ه الكري��م ،وأن يلحق�ني ب��درب
النبي�ين والصديق�ين والش��هداء.
واهلل أكرب والنصر لإلسالم العظيم
وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد
ﱹﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[ .الشعراء]227 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد احلميد محدان خطاب
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الشهيد
المجاهد

عماد موسى حممود أبو عيشة

تاريخ الوالدة.1984/01/02 :
تاريخ الشهادة.2002/07/22 :
البلدة األصلية :قرية جولس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة دير البلح  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مس��لح نوع��ي لق��وة صهيونية راجل��ة بالقرب من مس��توطنة "تل
قطيف" جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ

صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]170-169 :

أنا الش��هيد احلي بإذن اهلل تعاىل (عماد موس��ى أبو عيش��ة) ابن (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة
اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أقوم بهذا العمل اجلهادي فدا ًء لإلس�لام وفلس��طني ونصرة لش��عبنا الفلس��طيين
املظلوم ،وأرجو من اهلل عز وجل أن أكون برفقة الرس��ول ﷺ مع النبيني والش��هداء والصاحلني وحس��ن أولئك
رفيقا.
وليعل��م الصهاين��ة أبن��اء الق��ردة واخلنازي��ر أنه��م إذا كان��وا ميتلك��ون الطائ��رات والصواري��خ؛ فنح��ن منتلك
رج� ً
�ال حيب��ون امل��وت كما حيب��ون هم ورجاهل��م احلياة.
أوصيكم يا أهلي وأحبيت :بتقوى اهلل ،والتزام طاعته ،والسري على درب اجلهاد واالستشهاد.
إىل الوال��د والوال��دة األع��زاء :أرج��و م��ن اهلل ع��ز وجل أن تصربوا وحتتس��بوا ذلك عند اهلل ،وأن تنالوا ش��فاعيت
يوم القيامة.
إىل أحبيت يف (س��رايا القدس) :أن تواصلوا طريق اجلهاد واملقاومة؛ ألنه طريق العزة والنصر .وأس��تودعكم
اهلل وإىل لقاء قريب بإذن اهلل يف جنات الفردوس.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عماد موسى أبو عيشة
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الشهيد
المجاهد

عمار إبراهيم سعيد شاهني

تاريخ الوالدة.1983/10/18 :
تاريخ الشهادة.2007/07/05 :
البلدة األصلية :قرية القبيبة  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحتالل ال�تي حاولت
التوغ��ل يف وس��ط قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي اصطفى ً
رجال يتأهبون لدار القرار ،ويبذلون املال واملهج يف سبيل اهلل ويف سبيل رضا العزيز
الغفار ،والصالة والس�لام على منقذ البش��رية اجملاهد األعظم الذي جاهد مباله ونفس��ه يف س��بيل تبليغ أحس��ن
منهج عرفته اإلنسانية حممد ﷺ .أما بعد:
أمــاه إني ذاهب للخلــــد لــــــن أتـــــرددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفـداء
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
نع��م ه��ذا ه��و الطري��ق ،إميان وجهاد ،حمنة وابتالء ،وصرب وثبات ،وبذل وعطاء ،وتوجه إىل اهلل ،وتوجه إىل
اهلل وح��ده ث��م جي��يء النص��ر .أجل هذا هو طري��ق الصحابة العظام رضوان اهلل عليه��م ،وكل أبطال وجماهدي
األم��ة عل��ى م��ر العص��ور ،يف كل الثغ��ور ثبت��وا عل��ى عقيدتهم ،مل تزعزعهم ش��دة ومل ترهبهم ق��وة ،ومل يهنوا
حت��ت ضرب��ات األع��داء ،اس��تحقوا نص��ر اهلل؛ ألنه��م كانوا األمناء على دي��ن اهلل ،صانوا ما اؤمتن��وا عليه وكانوا
األس��ود ،اس��تحقوا اجلن��ة؛ ألن أرواحه��م حت��ررت م��ن اخل��وف وحتررت م��ن اهلوان .أج��ل كان اجملاه��دون أقرب
إىل ع��امل اجلن��ة م��ن ع��امل األرض فل��م خيل��دوا إليها طل ًبا للس�لامة ،بل أس��لموا أنفس��هم هلل ونادوا جبار الس��موات
واألرض ،الواح��د القه��ار ،متى نصر اهلل؟!
فجاءهم اجلواب من عند اهلل أال إن نصر اهلل قريب ،أال إن نصر اهلل قريب ،هكذا هم أبطال (السرايا) ،وهكذا
ه��م أبن��اء اجله��اد البواس��ل ،وهكذا هم أبناء فلس��طني ،أبن��اء العقيدة ميوتون كاجلبال الرواس��ي ،وال يركعون
لبين صهيون.
ً
يا من س��طرمت بدمائكم أروع املالحم :أيها اجملاهدون ،أيها الش��هداء ،يا ش��هيدا نس��ج اجملد وساما ،وسقانا من
كؤوس العز جاما ،وتراءى يف مساء النصر برقاً ،
راحل يلقي على الدنيا السالما.
أيها الشهداء :أيها الشهداء سنحمل سالحكم ،وننفض عنها الغبار ومنضي بها حيث ميضي الثائرون.
أيه��ا اجملاه��دون :بلغ��وا س�لامنا إىل رس��ول اهلل وقول��وا له :يا رس��ول اهلل مس��راك يهديك الس�لام .وقول��وا له :يا
رس��ول اهلل اجملاه��دون يف بي��ت املق��دس وأكن��اف بيت املقدس يهدوك الس�لام.
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أيها الش��هداء :بلغوا س�لامنا إىل من س��بقونا من الش��هداء ،فيا أيها الش��هداء تقدموا ،ويا أيها اجملاهدون تقدموا
ب��كل م��ا متلك��ون ،تقدم��وا بس�لاحكم حن��و األقص��ى ،ش��دوا الرح��ال إىل املس��رى ،فم��ن نف�ير ال��دم خي��رج الصباح،
رجال ،وحوت يف أحشائها ً
فلتكتب أرض فلسطني أنها ضمت بني جنباتها ً
رجال صانوا العهد وحفظوا الوصية،
وما أعط��وا يف دينهم الدنية.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عمار إبراهيم شاهني
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الشهيد
المجاهد

فضل حممد حسن يوسف

تاريخ الوالدة.1966/09/01 :
تاريخ الشهادة.2002/07/19 :
البلدة األصلية :قرية قسطينة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم املغازي  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.6 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد عل��ى أي��دي األجه��زة األمنية
الفلس��طينية أثن��اء مطاردته��ا ألح��د اجملاهدي��ن وحماول��ة اعتقاله
وال��ذي كان برفقة الش��هيد وس��ط قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

وصي ِفي ِه َي ِب ُ
يت َث َل َث َل َي ٍال ،إَِّل َو َو ِص َّي ُت ُه ِع ْن َد ُه َم ْك ُتو َب ٌة)[ .صحيح مسلم]،
يقول ﷺ(َ :ما َح ُّق ْام ِر ٍئ ُم ْس ِل ٍم َل ُه َش ْي ٌء ُي ِ
أو كما قال ﷺ.
إخواني يف اهلل :أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل ولزوم طاعته ،وأحذركم ونفسي من خمالفته وعصيان أمره
فهذه وصييت إليكم لعل اهلل أن ينفعنا بها وإياكم.
أحب�تي يف اهلل :يف ه��ذه األي��ام الصعب��ة ،ويف ظ��ل الظ��روف العصيب��ة ال�تي حيياها ش��عبنا العظي��م املعطاء ،فما
أحوجن��ا يف ه��ذه األوق��ات أن نتوج��ه إىل اهلل بالدع��اء والرجاء ،وأن نتوكل عليه ،وأن حنتس��ب كل ما يصيبنا
م��ن آالم وج��راح يف س��بيل اهلل وأن نوح��د صفوفن��ا ،وأن جنمع كلمتنا على هدف واح��د ،وراية واحدة؛ أال وهي
(ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل) .فما أحوجنا أن نرتاحم فيما بيننا ،وأن نتزاور وأن نتكاتف ونرتاحم ،وأن يغفر
بعضن��ا لبع��ض لعل اهلل أن يرمحنا وجيعل لن��ا النصر بإذنه تعاىل.
إخوان��ي يف اهلل :إن عدون��ا ال ميي��ز بينن��ا ،فكلنا أصبحنا ً
أهدافا لرصاص��ه وقذائفه ،فيجب علينا أن نواجهه
كرج��ل واح��د وجبه��ة واح��دة ،وأن نبتغ��ي وج��ه اهلل يف أعمالن��ا ،وأن نصل��ح نوايان��ا وطوايان��ا ،ألن��ه إذا صلحت
النية صلح العمل إن ش��اء اهلل ،فتمس��كوا رمحكم اهلل بدينكم ،ولوذوا وعودوا إىل ربكم ،واتقوا اهلل يف س��ركم ويف
جهرك��م ،ويف مجي��ع أعمالك��م .وأقيم��وا صالتكم وأخلصوا دعاءكم ورجاءكم إىل ربك��م فهو الوحيد القادر
عل��ى قه��ر عدوك��م الظ��امل ،والنيل منه ودحره ورد كيده إىل حن��ره ،فتجهزوا إخواني للقاء اهلل ،وأقبلوا عليه
بطاعته وإقامة دينه وش��رائعه.
وفقكم اهلل ،هداكم اهلل ،أثابكم اهلل ،نصركم اهلل.
 .1أوصيكم باتباع اجلنازة بالصمت والوقار ،والدعاء إلي بالرمحة واملغفرة وبالقبول من اهلل.
 .2أرجو عدم إطالق النار أثناء اجلنازة أو بعدها ،واالحتفاظ بالرصاص والذخرية لرؤوس وصدور العدو.
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 .3أوصيكم بأبنائي وإخواني خريًا.
 .4من كان له دين مادي ُ
فليعلم به أهلي حتى يسارعوا يف سداده.
 .5م��ن كن��ت نل��ت من��ه بكلم��ة أو ق��ول أو فع��ل ال يرضي��ه فليس��احمين ،وليغف��ر ل��ي فإني أش��هد اهلل أني قد
س��احمت كل إنس��ان أس��اء إل��ي بق��ول أو فعل ،وأنين أحتس��ب ذل��ك عند اهلل.
أستودعكم اهلل وأستحفظه عليكم.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فضل حممد يوسف
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الشهيد
المجاهد

حممد حسن موسى اللداوي

تاريخ الوالدة.1981/07/20 :
تاريخ الشهادة.2007/03/05 :
البلدة األصلية :قرية النعاني  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء إع��داده لعبوات ناس��فة
للمجاهدي��ن يف إح��دى أماك��ن التصني��ع وس��ط قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلمد هلل ّ
رب العاملني ،ناصر اجملاهدين ،ومذل الكافرين ،والصالة والسالم على قائد اجملاهدين حممد ﷺ.
أن��ا العب��د الفق�ير إىل اهلل (حمم��د حس��ن الل��داوي) اب��ن اإلس�لام العظي��م ،وجن��دي من جن��ود (س��رايا القدس)
اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) ،أه��ب نفس��ي إىل اهلل تع��اىل ،راج ًي��ا من��ه أن يتقبله��ا يف عب��اده
الصاحل�ين ،وال أزكيه��ا علي��ه وأحتس��بها كذل��ك إن ش��اء اهلل عل��ى درب الش��هداء.
أم��ي الغالي��ة :س��احميين ي��ا حبيب�تي ومهجة قليب ،وأماه ال حتزن��ي علي بل افرحي أم��اه ،إن رضا ّ
رب العاملني
تقوم باحلمد والش��كر هلل ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ
َّّ
علي مرهون برضاك .وصييت لك عند مساع نبأ استش��هادي ،أن ِ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ]157-156 :وأن توزع��ي احلل��وى عل��ى روح��ي ،وأرج��و من� ِ�ك أن ال تنس��يين م��ن دعائ��ك وال
على ولكن زغ��ردي فهذا عرس ابنك.
تبك��ي َّ
أبي الغالي :ال أعرف ماذا أقول لك إال أن حتتسبين عند اهللُ ،
وادع اهلل أن يتقبلين ً
شهيدا ،وجيعلين شفي ًعا لك
يف اجلنة ،وساحمين إن أخطأت ً
يوما.
قصرت ً
أم��ا أنت��م ي��ا إخوت��ي ،وي��ا أخوات��ي ،وزوج�تي الغالي��ة :س��احموني إن ّ
يوم��ا يف حقكم ،فلكم يف جس��دي
موض��ع القل��ب ،أق��ول لك��م ال حتزن��وا عل��ى فراقي ،فنع��م الفراق إذا كان جب��وار عرش الرمحن ،أرج��و منكم أن
تكون��وا ً
عون��ا ألم��ي وال ُت ِّ
قص��روا فيه��ا وكون��وا م��ن الصابري��ن احملتس��بني ،واثبت��وا وليش��د بعضك��م أزر بعض،
ولتتمس��كوا بدي��ن اهلل وحبل��ه املت�ين .وإىل زوج�تي الغالي��ة أوصي� ِ�ك أن تس��مي املول��ود إذا كان ذكرًا أن تس��ميه
(ح��ازم) ،وإذا كان��ت أنثى أن تس��ميها (أس��يل).
إىل أصدقائي ورفاق دربي :أوصيكم بتقوى اهلل والتمسك بهذا الطريق ،وإخالص النية ،وأن حتافظوا على
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طريقكم وال تأبهوا مبن خذلكم ،وال ترتكوا علم اجلهاد ،فما تركت أمة اجلهاد إال ّذلت .وأسأل اهلل أن جيمعين
مع ِّ
نبيه حممد ﷺ يف جنات الفردوس األعلى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حسن اللداوي
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الشهيد
المجاهد

حممد صاحل حممد الفقي

تاريخ الوالدة.1984/09/25 :
تاريخ الشهادة.2007/04/28 :
البلدة األصلية :قرية السوافري الشمالية  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاصة الصهيونية أثناء االنسحاب من عملية زرع عبوات ناسفة
على حدود قطاع غزة الش��رقية.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل من��زل الكت��اب ،وجم��ري الس��حاب ،وه��ازم األحزاب ،أنزل م��ن آياته يف القرآن خ�ير كتاب ،ما حيث
على النفري واجلهاد واكتساب الثواب ،ويردع عن الدعة والتثاقل والنكوص عن القتال جتن ًبا للعقاب ،فقال يف
حمك��م التنزي��ل وهو أصدق القائلني :ﱹ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .النساء ،]74 :وقال ً
أيضا :ﱹﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

وأصلي وأس�لم على س�يدنا حممد رس�وله املكرم وحبيبه املعظم ،تفديه األرواح ،إذ قاد أهل اخلري والصالح،
يف معارك الفوز والنصر والنجاح ،فكانت عقيدتهم تفتك بالكفار قبل السالح ،صلى اهلل عليه وعلى آله األطهار
وصحبه األخيار ذوي اخلري املالح ،قال يف احلديث الشريف خيرب معاذ بن جبل( :أَال أُ َن ِّب ُئ َك برَأْس َ
األ ْم ِرَ ،و َع ُمو ِد ِه،
ِ ِ
ْ
ون ْ َ
ُ
(عر َ
ً
ض َع َل َّي أَ َّو ُل َث َل َث ٍة َي ْد ُخ ُل َ
ال َّن َة:
َوذ ْر َو ِة َس َن ِام ِه؟ِ :
ال َها ِد ِف َس ِب ِ
يل اهلل)[ .املعجم الكبري للطرباني] ،وقال أيضا ﷺِ ُ :
يدَ ،و َع ِف ٌ
يف ُم َت َع ِّف ٌفَ ،و َع ْب ٌد أَ ْح َس َن ِع َبا َد َة اهلل َو َن َص َح ِلَ َوا ِلي ِه)[ .جامع الرتمذي] ،وقال كما عند الشيخني ً
َش ِه ٌ
أيضا:
َ َ ُ َُْ
يل اهلل َك َم َثِ�ل َّ
�ات اهللَ ،ل َي ُْف ُتر ِمْ�ن ِص َي ٍام َو َل ََصلا ٍة َح َّتى َي ْر ِج َع
الصا ِئِ�م ْال َقا ِئِ�م ْال َقا ِن ِ�ت ِبآ َي ِ
(مث�ل ال ِاهِ�د ِف َسِ�ب ِ
َُْ
يل اهلل َت َع َال)[ .صحيح مسلم]
ال ِاه ُد ِف َس ِب ِ
وبع��د أيه��ا األحب��اب :فه��ذه وصي�تي أنا العبد الفقري إىل اهلل عز وجل (حممد بن صاحل الفقي) ،أش��هد أن ال إله
إال اهلل وأن ً
حممدا عبده ورس��وله ،وأن اجلنة حق وأن النار حق ،وأن الس��اعة آتية ال ريب فيها ،وأن اهلل يبعث من
يف القبور ،وأقدم روحي رخيصة يف سبيل اهلل من أجل إعالء كلمة اهلل عز وجل ،ثم من أجل فلسطني احلبيبة
أرض الرب��اط ،ش��عبها وأرضه��ا ومقدس��اتها ووف��اء للدم��اء الزكي��ة الطاه��رة ،اليت م��ا زالت تعطر ترابن��ا املقدس.
واس� ً
�تكمال على طريق ذات الش��وكة اليت س��لكها إخواننا الذين س��بقونا باإلميان ،وفازوا بالشهادة وعلى رأسهم
الفارس اجملاهد قمر االستش��هاديني احلبيب الغالي (س��امل أبو زبيدة) (أبو معاذ).
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إىل أمي الغالية :حنن الرجال وهم يا (أمي) أشباه..

منــــــــــــــك أواه
ال تسمعيهــــــــــم
أماه ال تشعريهم أنهم قتلـــوا
ِ
الطاغوت أخشاه
ال شيء من سطوة
أرضعتين بلبان العز يف صغر
ٍ
اخلري لواله
أماه بايعت ربي واعتصمت به
ما كنت أعرف درب ٍ
أيته��ا احلبيب��ة :الص�بر الص�بر ،والثب��ات الثب��ات ،فم��ا أنا إال أمانة اس��تودعك اهلل إياه��ا واليوم ت��رد الودائع إليه،
فاحلم��د هلل ال��ذي ش��رفك باستش��هادي عل��ى طري��ق الش��هداء والصاحل�ين والصديق�ين ،فتزي�ني ي��ا (أم��ي) الي��وم
بالبسمة ،وجتملي بالزغاريد ،واكتسي حبلل من الثياب زاهية ،فهذه ساعات الزفاف اليت طاملا حدثتين عنه،
زف��ايف إىل احل��ور ،أبه��ى من كل أعراس الدني��ا الفانية.
أماه :أكثري من الدعاء لي بأن يتقبلين اهلل من الشهداء ،لكي أكون شفيعك عند املوىل بإذنه ،وساحميين
أيتها الغالية.
أب��ي احلبي��ب الصاب��ر :ي��ا نور العني ،ويا س��كينة الفؤاد ،ويا عنوان الصرب ،لطاملا تش��رفت بك يف حياتي ،وأنت
تس��طر مث� ً�ال للرج��ل العاب��د الطائ��ع لرب��ه ،واحلاف��ظ حل��دوده ،ه��ا أنا الي��وم أكون س��فريك إىل اآلخ��رة ،أبلغ أهل
الس��ماء أن��ك من غرس��ت طيبا ،وحتصد الي��وم طي ًبا بإذن اهلل.
أبي :يا مدرسة الفجر ،وأستاذ الليل ،هذه حلظات الصرب والثباتَ ،فَأ ِر اهلل عز وجل من نفسك خريًا ،لعل اهلل
أن يكتب��ك يف الصابري��ن ،الذي��ن يوف��ون أجرهم بغري حس��اب ،أكثر من الدعاء لي بالرمحة والقبول ،وس��احمين
أيه��ا الغالي على تقصريي معك يف حياتي.
إىل أش��قائي الغوالي وش��قيقاتي الغاليات :إليكم يا من أذقتموني طعم احلياة ،وس��قيتموني س��قيا الس��عادة،
وصي�تي أال تتنكب��وا طري��ق اهلل ع��ز وج��ل فيس��حتكم بعذاب��ه ،فم��ا الدنيا إال مت��اع زائل وما عن��د اهلل خري وأبقى،
أكث��روا م��ن الطاع��ات والقرب��ات إىل اهلل ع��ز وج��ل ،وم��دوا جس��ور احملبة بينكم ،وال تنس��وني من الدع��اء إىل أن
نلتق��ي يف اجلن��ة ،م�ني لكم ألف س�لام.
أهل��ي األحب��اب :أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ولك��ن لق��اء اهلل ع��ز وج��ل يدغ��دغ الف��ؤاد ،ويه��ز أركان النف��س،
فواش��وقاه إىل ن��ور اهلل ع��ز وج��ل ،واش��وقاه إىل الن�بي الكريم ،والصحب��ة الطاهرة( ،أبي بكر) و(عم��ر) و(عثمان)
و(علي) و(احلس��ن) و(احلس�ين) ،واش��وقاه إىل (سامل) و(حممد) و(الش��قاقي) و(الياسني) ،ومن سبق من إخواننا
الش��هداء ،ال حتزن��وا ي��ا أحبابنا ،واحتس��بوني ش� ً
�هيدا أصب��ح يف ملكوت أرحم الرامحني ،فاحل��ور تنتظره ،واجلنة
تتزين له ،وتيجانها تتلهف عليه وعلى والديه ،واعلموا أن الشهداء قد غرس اهلل كرامتهم بيده ،وختم عليها
فل��م ت��ر ع�ين ،ومل تس��مع أذن ومل خيط��ر على قلب بش��ر ،اس��تغفروا اهلل لي ،وادع��وا لي بالقبول.
إخوان��ي األحب��اب ،وأصدقائ��ي األع��زاء :ال حتزن��وا أيها الغوالي ،فما حنن إال بعض من قوافل الش��هداء املمتدة
يف جرحن��ا ،واملس��تمرة حت��ى حتري��ر كام��ل ترابنا ،أتكلم لكم بلس��ان حال من رحلوا من قبلن��ا ،فأقول دعوا يا
أحبابن��ا النحي��ب والب��كاء ،فم��ا تلك إال ش��يمة األطفال والنس��اء ،وما حنن إال رجال أش��داء ،وما كان من ش��يمتنا
ذرف الدموع وإمنا جعلنا لس��فك الدماء ،وإننا لنرى أن عزائم األمة اليوم قد ارختت ،وأركانها قد خارت ،فما
بق��ي للرج��ال إال أن حيفظوا ش��رفهم حتى ول��و جعلوه ذلك يف منيتهم.
فمن العجز أن متوت ً
جبانا
وإذا مل يكن من املوت بد
فلتكت��ب أرض فلس��طني الطاه��رة أنه��ا ضم��ت ب�ين جنباته��ا وح��وت يف أحش��ائها رج� ً�ال رحل��وا عل��ى العه��د،
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حفظ��وا الوصي��ة وم��ا أعط��وا يف دينه��م الدني��ة ،كفكف��وا دموعك��م وامحل��وا س�لاحكم وأكمل��وا ال��درب.

ّ
وبللت قربي بها يف خشوع
على الدمـــوع
أخي إن ذرفــت ّ
وسريوا بها حنو جمد تليد
فأوقد هلم من رفاتي الشموع
أوصيك��م :بص�لاة الفج��ر ،وقي��ام الليل وصيام النوافل ،وال تنس��وني من دعائك��م ،وال تقطعوني من الزيارة
حتى أس��تأنس بكم ونلتقي يف اجلنة.
أب��ا الولي��د :أيه��ا الغال��ي ،ي��ا م��ن ش��عرت بصحبت��ك بأعظ��م نعم��ة أنعمه��ا اهلل ع��ز وج��ل عل��ى عباده م��ن بعد
نعمة اإلسالم ،أال وهي نعمة احلب واألخوة يف اهلل ،فكنت لي األخ والصديق ،أرى بعينيك وأمسع بأذنيك وأشعر
بش��عورك ،كنا بصدق ً
روحا يف جس��دين.
أخي احلبيب :لقاؤنا على منابر من نور يف جنة الرمحن بإذن اهلل ،ساحمين ،واحفظ وصييت.
ً
وختاما :أوصي أهلي األحباب أن يربئوا من ذميت أي دين وإن كان صغريًا ،وأن جيتهدوا يف ذلك ،وأرجو من
كل من عرفين أو مل يعرفين ومسع باستشهادي ،أو مسع هذه الكلمات أن يساحمين ويستغفر اهلل لي.
أرجو من أبي احلبيب االلتزام يف تشييعي مبا يلي:
ُ
ً
أول :أن ُيصل��ى عل��ي يف مس��جد الش��هيد املعل��م الدكت��ور (فتح��ي الش��قاقي) ،وأن أدف��ن يف الربي��ج جب��وار أخي
الغال��ي (س��امل) (أبو معاذ).
ثان ًيا :أن يغسلين إن وجب ذلك شيخنا احلبيب (زياد أبو احلاج) (أبو عبد اهلل).
ً
ثالثا :أن يصلي علي أخي احلبيب (حممد مشمش) (أبو ذر).
راب ًعا :أن يلحدني يف قربي الشيخ احلبيب (أبو احلسن السطري).
وإن��ي أب��رأ إىل اهلل ع��ز وج��ل م��ن كل عم��ل خيالف ش��رع اهلل وس��نة نبي��ه .اللهم أكت��ب أمساءنا يف الس��عداء،
وباعد بيننا وبني األش��قياء ،واجعل أرواحنا مع الش��هداء ،واس��قنا من يد نبيك املصطفى ش��ربة ماء ،إنك يا ربنا
مسي��ع قري��ب جمي��ب الدع��اء ،وآخ��ر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ،وصل اللهم وس��لم وب��ارك على النيب حممد
وعلى آله وصحبه وس��لم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد صاحل الفقي
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد الفتاح حممود عقل

تاريخ الوالدة.1985/02/09 :
تاريخ الشهادة.2006/03/17 :
البلدة األصلية :قرية املغار  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قص��ف صهيون��ي مباش��ر
م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه بإط�لاق الصواري��خ عل��ى
مس��توطنات الع��دو وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]157-153 :

ويق��ول اهلل تع��اىل ً
أيض��ا مبين��ا معن��ى اجله��اد يف س��بيل اهلل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :
أن��ا أخوك��م يف اهلل( :حمم��د عب��د الفت��اح حمم��ود عق��ل) والذي س��وف ينذر نفس��ه يف س��بيل اهلل ﱹﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ط��ه ،]84 :إن ه��ذه الدني��ا م��ا ه��ي إال دواء ،وم��ا العي��ش أحب�تي يف اهلل إال عيش��ة

واحدة وما املوت إال ميتة واحدة ،فلماذا ال نس��تغلها يف س��بيل اهلل ،فلنكن مثل اجملاهد (حممود طولبة) ،ولنكن
مثل اجملاهد (حييى عياش) ،ولنكن مثل اجملاهدين األبرار أمثال (محزة)( ،علي) و(عثمان) .إني نذرت نفسي
اليوم جاز ًيا نفسي هلل تعاىل ،اللهم إني أجزيك نفسي اليوم مبا أسلفت من أيامي اخلالية ،آمني يا أرحم الرامحني.
الله��م خ��ذ م��ن دم��ي حتى ترضى ،وفتت أجزاء جس��مي يا أرحم الرامحني ،بكل جزء من أش�لائي اغفر لي
وأن جتعل�ني يف أعلى درجات اجلنة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد الفتاح عقل
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الشهيد
المجاهد

حممد عزات منر أموم

تاريخ الوالدة.1985/03/26 :
تاريخ الشهادة.2003/02/09 :
البلدة األصلية :قرية اللد  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد م��ع اثن��ان م��ن اجملاهدي��ن(*)
يف عملي��ة استش��هادية بطولي��ة حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف
جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال الصهيون��ي بالق��رب م��ن موق��ع
(حمفوظ��ة) وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (حمم��د ع��زات أم��وم) أكت��ب وصييت راج ًي��ا م��ن اهلل أن يدخلين اجلنة ب��إذن اهلل،
وأرج��و م��ن اهلل أن جيمع�ني م��ع األنبي��اء والصديقني والش��هداء .أما بعد:
إىل أبي وأمي العزيزان :بإذن اهلل سوف أدخل اجلنة ،وأكون لكم شفيع ،وأرجو منكم أن تصربوا عند مساع
خرب استشهادي ،وأن تكون دموعكم دموع فرح؛ ألنين نلت ما أمتناه ،فسأنال اجلنة بإذن اهلل ،وسألقى وجه ربي
وهذا ما أمتنى وأرجو أن يتحقق.
إىل أبي وأمي :إذا جاءكم الناس معزين فال تقبلوا ،وإن جاءكم مهنني فاقبلوا ،وأرجو منك يا (أمي) ويا
(أبي) أن ترضوا عين بإذن اهلل العلي العظيم.
األصدقاء وكل من عرفين :ساحموني إن أخطأت ً
يوما يف حقكم ،ووصييت لكم أن تداوموا على الصالة يف
املساجد ،وأن تهتموا بدروسكم ،وأن تتفوقوا لتعلوا من شأن اجملتمع ،وأن ترتكوا العادات اجلاهلية كاحلزبية
والتعصب.
الصهاينة :س��أهب روحي وجس��دي فدا ًء هلل ،وإلعالء كلمة ال إله إال اهلل حممد رس��ول اهلل ،س��أفجر نفس��ي يف
الصهاين��ة ألذه��ب إىل اجلن��ة ،ومقول�تي ال�تي أرددها على ش��فيت أال وهي (كلها فرتة قليلة م��ن الزمن وأطري طري
العصافري وأفجر نفس��ي يف الصهاينة اخلنازير).
إىل أم��ي :ه��ل تذكري��ن عندم��ا قل��ت ل��ك س��تحجني ب��إذن اهلل على حس��ابي ،ه��ا أنت حتجني على حس��ابي،
وهل تذكرين عندما قلت لك سأضحي أنا هذا العيد ،وها أنا ضحيت بنفسي من أجل إعالء كلمة ال إله إال
اهلل حممد رس��ول اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عزات أموم

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :سليمان علي مقداد) ،و(سامي عادل عبد السالم) وكالهما من حمافظة الوسطى.
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وصية العملية املشرتكة للشهيد (حممد عزات أموم) مع إخوانه الشهداء:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

حنن الشهداء األحياء إن شاء اهلل (سليمان علي مقداد) ،والشهيد احلي إن شاء اهلل (سامي عادل عبد السالم)،
والش��هيد احل��ي إن ش��اء اهلل (حمم��د ع��زات أم��وم) م��ن (س��رايا القدس) (س��رية عش��اق الش��هادة) (حرك��ة اجلهاد
اإلس�لامي يف فلس��طني) نتق��دم به��ذا العمل االستش��هادي ً
خالصا لوج��ه اهلل عز وجل ،وألس��نتنا تلهج ﱹ ﮫ

ﮬ

ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ط��ه]84 :

بالس�ير ً
قدم��ا عل��ى طري��ق اجلهاد واالستش��هاد للنيل من أعداء اهلل واإلنس��انية ،أبناء الق��ردة واخلنازير ،تأتي
هذه العملية يف س��ياق الرد على العدوان الصهيوني املس��تمر على أبناء ش��عبنا يف الضفة الغربية وقطاع غزة.
وليعلم ش��ارون وزبانيته أن هدم البيوت لن يرهب ش��عبنا ،وأن ش��عبنا مصمم مهما كان الثمن على نيل
حريته ،وإننا سنقتلع املوت واإلرهاب واحلصار وكل احلواجز من على أرض الرباط ما زالت فينا إرادة اجلهاد
وم��ا زال هن��اك آذان اهلل أك�بر ،اهلل أك�بر ،اهلل أكرب ،فإن الرد س��يتواصل وإن قوافل الش��هداء س��تتقدم بكل إميان
فلريحل الغزاة عن أرضنا ،ولريحل املوت واخلوف عن ش��عبنا ،وإن كان علينا فنحن حنتس��ب أنفس��نا ش��هداء يف
س��بيل اهلل إن ش��اء اهلل .وس��نقهر كل معتد أثيم .فانتظروا وإنا وإياكم ملنتظرون ،ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الش��عراء]227 :

وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عزات أموم
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الشهيد
المجاهد

حممد حممود رجب طنجرة

تاريخ الوالدة.1984/04/10 :
تاريخ الشهادة.2006/06/16 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
قص��ف مدفع��ي م��ن دباب��ات االحت�لال أثن��اء قيام��ه بعملي��ة زرع
عبوة ناسفة بالقرب من موقع "كيسوفيم" العسكري الصهيوني
جنوب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال]17 :
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلج]39 :

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]111 :

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]41 :

احلمد هلل رب العاملني ،ناصر اجملاهدين واملس��تضعفني ،ومذل وهازم الكفار اجملرمني من اليهود والنصارى،
والص�لاة والس�لام عل��ى خ�ير البش��ر ،وإم��ام اجملاهدين ،وقائد األمة وفارس��ها حمم��د صلوات ربي وس�لامه عليه،
اهل��ادي األم�ين املبش��ر النذي��ر ،الداع��ي إىل اهلل والس��راج املن�ير .كما أصلي وأس��لم عل��ى آله وأصحابه الغ��ر امليامني
أمجعني .وبعد:
أرجو أن يرضى عين اهلل ،ويش��فع لي الرس��ول ،وأن يتقبل اهلل روحي وجس��دي يف س��بيله ،اللهم خذ من دمي
ومن جس��دي حتى ترضى ،حتى ترضى ،حتى ترضى ،ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .طه،]84 :
لرتض��ى وترمح�ني وتتقبل�ني وجتمع�ني م��ع النبي�ين والصاحل�ين واملؤمنني والش��هداء على احل��وض ،وأن تصبين
الف��ردوس األعل��ى وجتمع�ني مبحمد نبيك ،وأن جتعلين من الذي��ن ينظرون إىل وجهك الكريم.
أن��ا أخوك��م الفق�ير العب��د الضعي��ف الفق�ير ،الفق�ير ،الفق�ير إىل اهلل ع��ز وج��ل جالل��ه( :حمم��د حمم��ود رج��ب
طنج��رة) ،ه��ذه وصي�تي ال�تي أوص��ي به��ا عن��د موت��ي ،أو إن ق��در وش��اء اهلل أن أك��ون ش� ً
�هيدا بإذنه.
إىل أم��ي احلنون��ة وأب��ي احلن��ون :إليكم��ا س�لامي وحتياتي إليكم يا أع��ز الناس عرفتكم من��ذ عرفت احلياة،
إليك يا من محلتين يف أحش��ائك تس��عة
من��ذ طلع��ت عل��ي الدني��ا ،إلي� ِ�ك ي��ا (أم��ي) ،س�لامي وحتياتي وإخالص��يِ ،
(*) هو الشهيد اجملاهد( :سامل حممد أبو زبيدة) من سكان خميم الربيج مبحافظة الوسطى.
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أشهر ،يا من مل تبخلي علي بشيء .وإليك يا (أبي) احلنون يا من عملت طيلة حياتك على راحيت ،ومل جتعلين
أحتاج ً
شيئا من هذه الدنيا ،هذان اللذان أفنيا عمريهما من أجل تربييت الرتبية اإلسالمية ،فعلماني وأرسالني
إىل أح��ب م��كان إىل اهلل ،أال وه��ي املس��اجد (مس��جد الصف��اء) ال��ذي تربي��ت فيه عل��ى البذل والعط��اء والتضحية يف
س��بيل اهلل ،واألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنكر ،واألدب واألخالق اإلس�لامية وخماف��ة اهلل عز وجل.
ي��ا وال��دي العزيزي��ن :ال حتزن��ا عن��د مساعكم��ا نبأ استش��هادي ،ف��إن ش��اء اهلل إن جعلين برمحته من الش��هداء
س��أكون أول م��ن أش��فع لكم��ا ،وأدخلكم��ا معي إن ش��اء اهلل اجلنة ،فاس��تعينا بالصرب والصالة بوقته��ا فإمنا يوفى
الصاب��رون أجره��م بغ�ير حس��اب ،وأطل��ب منكم��ا أن تس��احماني إن م��ا قصرت يف طل��ب لكم��ا أو أغضبتكما ً
يوما.
أحبكما ولكين أحب لقاء ربي يف جناته ،وحبكما لي جعلين أختار حياة سعيدة ،طاملا حلمت فيها وشوقي إليها.
إنه��ا الش��هادة يف س��بيل اهلل فس��احماني ،واس��تقبالني بالزغاري��د ،وتوزي��ع احللوى واملش��روبات ،ألن��ي عريس أزف
ب��إذن اهلل إىل اجلنة.
إخواني يف اهلل :أبعث بس�لامي إىل كل من عرفته أو تعايش��ت معه س��واء يف مس��جد أو مدرس�تي أو جامعيت
أو مكان عملي ،أبعث إليكم وأنا أنتقل إىل دار اآلخرة .وأقول لكم ال تيأسوا ،وال ترتاجعوا ،وال تتخاذلوا ،بل أبقوا
على درب الش��هداء ،درب األنبياء ،درب الصاحلني ،وأصحاب املصطفى عليه الصالة والس�لام ،درب املش��تاقني إىل
اجلنة.
أخوات��ي ،وإخوان��ي ،وعمات��ي ،وخاالت��ي ،وأعمام��ي ،وأخوال��ي :ال حتزن��وا واص�بروا ،واذك��روا اهلل كث�يرًا،
والتزم��وا بالصل��وات وخاص��ة ص�لاة الفج��ر والعص��ر يف وقته��ا .أبع��ث إليكم وأنا س��وف أنتقل إىل ال��دار اآلخرة ،يا
يوما ومل أخب��ل عليكم ً
م��ن عش��ت معك��م أبع��ث س�لامي إليكم وأنت��م الذين مل تبخل��وا علي ً
يوم��ا ،وأقول لكم أن
علي ،وال تذرفوا الدموع ،واضحكوا وإني إن شاء اهلل شهيد ،وأوصيكم أن تتذكروني وتوزعوا
تصربوا وال تبكوا َّ
علي بالدعاء ،وال تنسوا قراءة سورة (ياسني) عند زيارتي يف املقربة.
املصاحف يف املساجد على روحي ،وال تبخلوا َّ
ي��ا إخوان��ي وأصدقائ��ي :أوصيك��م ص�لاة الفج��ر ،قي��ام اللي��ل يف مجاع��ة يف املس��جد ،حف��ظ الق��رآن الكري��م،
واجته��دوا يف دراس��تكم ،وأوصيك��م أن متش��وا يف جنازت��ي به��دوء ،وأن تدفنون��ي كم��ا علمك��م رس��ول اهلل ﷺ.
يا أحبيت :أش��هد اهلل ومالئكته وكتبه ورس��له واملؤمنني والصاحلني إني قد س��احمتكم ،وساحمت كل من
إلي فساحموني.
إلي ،وكل من أساء َّ
أحسن َّ
أماه إني ذاهب للخلــــــــد لن أتــــــــرددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفداء
فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا
ال حتزن��وا إن اهلل معك��م ،ال ختاف��وا ي��ا (عب��د اهلل) و(أش��رف) و(ف��ارس) و(حمم��د) و(غس��ان) و( أ .ص) و(أ.م)
و(أ.د) و(أ.ن) ،وكل األحب��ة س��تكونون أنت��م إن ش��اء اهلل م��ن سأش��فع هلم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد حممود طنجرة
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الشهيد
المجاهد

حممود سفيان مصطفى سالمة

تاريخ الوالدة.1984/11/28 :
تاريخ الشهادة.2007/09/06 :
البلدة األصلية :قرية زرنوقة  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدين(*) يف عملية استشهادية بطولية مشرتكة مع املقاومة
الفلسطينية القتحام موقع "ميغن" العسكري شرق خميم الربيج.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

نق��وم به��ذه العملي��ة اجلهادي��ة االستش��هادية اجلماعية ً
دفاعا عن اإلس�لام العظيم ،والقدس الش��ريف ،وعن
أطفال وش��يوخ ونس��اء فلس��طني احلبيبة ،وضد الطغيان والبطش الصهيوني ،ضد أبناء ش��عبنا الفلس��طيين.
إنن��ا يف (س��رايا الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) و(كتائ��ب ش��هداء
األقص��ى) (جمل��س الش��ورى جمموع��ات الش��هيد أمين ج��ودة) نقول هلذا الع��دو الغاصب إننا لن نوق��ف عملياتنا
اجلهادية واالستشهادية مهما مارستم من اغتياالت واجتياحات وقصف وتدمري ،ونعلم هذا الكيان الغاصب أننا
قادمون إليهم بأرواحنا الطاهرة ،وأجسادنا الطاهرة مهما كلفنا من مثن .وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود سليمان سالمة

(*) اجملاهدون الشهداء هم( :طلعت حممد اخلطيب) ،و(حممد عدنان اهلسي) ،و(مصطفى سعود اللبابيدي) ،و(محزة حممد نصري) ،و(نظري وليد مشتهى)
ومجيعهم من كتائب شهداء األقصى.
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وصية ثانية للشهيد (حممود سليمان سالمة):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،قائد الغر امليامني حممد بن عبد اهلل ﷺ وعلى
املبعوث رمحة للعاملني.
احلم��د هلل ي��ا رب��ي على نعمت��ك اليت أنعمتها على اجملاهدين لقولك تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :أما بعد:
وصييت أنا االستشهادي( :حممود سفيان سالمة) (أبا مصعب) ابن اإلسالم العظيم وابن (سرايا القدس).
على طريــــــق اجلهــاد ما بقينـــــــا أبـــــدا
حنن الذيــــن بايعــــوا حممـــدا
فاملوت وعج ًبا للحور كيف يغفل خاطبها
عج ًبا للجنة كيف ينام طالبها
أبدأ وصييت هذه بكلمات من نور ،وكلمات من اإلميان بالرمحن ،والوعي بالقرآن ،والثورة علي الطغيان،
أوصيك��م مبس��جدي مس��جد الش��هيد (س��يد قط��ب) فحافظوا علي��ه ،وأخرجوا من��ه اجليل الربان��ي احلافظ
لكتاب اهلل ،وازرعوا احملبة يف قلوبكم وقلوب الش��باب ،تعالوا بنا لكي نرى رس��ولنا الكريم حممد بن عبد اهلل ﷺ
الذي آخى بني املهاجرين واألنصار ،فمنهم من اقتسم الدار ومنهم من أعطي األرض ،ومنهم من ترك زوجته،
وختل��ى عنه��ا .اهلل أك�بر ،اهلل أك�بر ،كلم��ات من نور ،فكيف وحنن من أبناء اإلس�لام العظيم ،ومن أبناء مس��جد
س��يد قطب ومن أبناء (س��رايا القدس)؟!
َ
َ
ُ
َ ْ
ْ
َّ
َ
ُ
ي ُّب ِلنف ِسِ�ه)[ .صحيح البخ�اري] ،فأين
ويق�ول احلبي�ب حمم�د ﷺ( :ل ُيؤ ِم ُ�ن أ َحدك ْ�م َحت�ى ُ ِ
ي َّب ِل ِخ ِي�ه َما ُ ِ
حن�ن م�ن ه�ذا احلدي�ث؟ واهلل إنن�ا مقصرون ،مقصرون ،مقص�رون يف هذا الدين واهلل على ما يش�اء قدير ،فكلنا
ن�داء للدي�ن ،طلاب للجنة ،وعاش�قو اجلهاد واملقاومة واالستش�هاد ،واهلل على ما أقوله ش�هيد.
واهلل إني ال أعرف من أين أبدأ هذه الوصية ،من دماء الشهداء القادة ،الشهيد القائد روح العمر (عمر عرفات
اخلطي��ب) (أب��ا عرف��ات) ه��ذا الرج��ل الذي أحب لقاء اهلل فاهلل أحب لقاءه ،والش��هيد القائ��د (خليل الضعيفي) (أبا
زيد) هذا الرجل الذي ضحى من أجل اهلل ،وأحب لقاء اهلل واهلل أحب لقاءه ،والشهيد اجملاهد (أمحد البلعاوي) (أبا
شادي) واهلل يا (أبا "شادي) إن العني لتدمع ،وإن القلب ليحزن ،وإنا على فراقك حملزونون.
واهلل إن��ي ال أع��رف م��ن أي��ن أحت��دث لك��م يف ه��ذه الوصي��ة ،م��ن الذي��ن ربون��ي عل��ى الص�لاة وعش��ق اإلس�لام
العظيم وعش��ق الش��هادة.
األه��ل األع��زاء :الذي��ن س��وف يثبته��م اهلل رب العامل�ين ،كم��ا ق��ال يف كتاب��ه العزي��ز ﱹ ﭫ ﭬﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]155 :ولق��د وع��د اهلل الصابرين باجلنة.
فاحتسبوني عند اهلل تعاىل؛ ألني آمنت مبا جاء بالقرآن الكريم ،واشتقت إىل أنهار اجلنة ،واشتقت إىل رؤية
نور وجه اهلل الكريم ،واشتقت لرؤية (أمي) الغالية ،واشتقت لرؤية الشهيد (عمر اخلطيب) و(خليل الضعيفي)
والشهيد (أسعد جودة) ،والشهيد (عمار شاهني) ،والشهيد (حممود عوض) و(حممد الفقي) و(سامل أبو زبيدة)،
والشهيد (مراد الطالع) وكل الشهداء والصديقني والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
إخوت��ي أب��ا عب��د اهلل ،وأب��ا جماه��د ،وأب��ا س��يف وأب��ا مؤم��ن :أحباب��ي أحب��اب القل��ب ،ما زلت��م يف القل��ب أحبابا،
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وإن غبن��ا وإن غبت��م ،ف��إن احل��ب ما غابا .أوصيكم ونفس��ي بصالة الفجر ،وصي��ام االثنني واخلميس ،وادعوا لي
وس��احموني وب��ارك اهلل فيكم.
أحبابي :من أمتنى أن أكون من الشافعني هلم يوم املوقف العظيم ،لقد اخرتت طريقي هذه بكامل إرادتي
ولقد س��عيت هلذا كثريًا حتى ّ
من اهلل علي بالش��هادة ،فهي ليس��ت لكل إنس��ان على األرض ،بل هي ملكرمني عند
اهلل أفتحزنون ألن اهلل كرمين بها؟! احتسبوني هلل تعاىل ،وقولوا ال حول وال قوة إال باهلل وإنا إليه راجعون ،حنن
مجي ًع��ا ميت��ون ف�لا خمل��د عل��ى ه��ذه األرض ،ولكن العاقل ه��و الذي يس��تجيب لدعاء اهلل س��بحانه وتعاىل ،فهذه
ب�لاد اجله��اد فق��ط وحن��ن نعيش بها للجهاد ،لنرفع الظلم الذي نعيش��ه علي مدار األع��وام املاضية من اغتياالت،
وهدم منازل ،واجتياحات .أعلم أني لن أعيد فلسطني ،أعلم ذلك متام العلم ،ولكن أعلم أن هذا واجيب قدمته
أم��ام اهلل ،ولبي��ت الن��داء بع��د إميان��ي بعقيدت��ي ،وأن��ا اآلن أعلمكم بأني إن ش��اء اهلل س��أجد ما وعدن��ي اهلل تعاىل أنا
وكل من يسريون على هذا الدرب ،جنان وعدنا اهلل بها خملدون إن شاء اهلل .بعد إمياني بهذا كيف تعتقدون
أنين س��أقبل بكل املغريات الزائلة؟! كيف س��أعيش على هذه األرض وروحي أصبحت معلقة بامللك املقتدر؟!،
أصب��ح كل هم��ي ه��و رؤي��ة ن��ور اهلل الكريم .ه��ذه بالده وهذا دينه وه��م يريدون ليطفئوا ن��وره ،وكلنا نعلم
علي أن أدافع عنه ،فليس أمامي غري هذا اجليب املفخخ الذي سيصبح شظايا
ذلك فواجيب حنو دين اهلل وحقه ّ
تقتلع قلب كل من حاول قلعنا من البالد ،فكل من يزرع املوت لنا س��يناله ولو جزء بس��يط ،وحنن حتى اآلن
ال زلنا ضعفاء حبسب تقدير القوي ،ولكن إمياننا موجود ،عقيدتنا جتعلنا جندد عهدنا لربنا وشعبنا الصامد،
حربن��ا معه��م ح��رب عقي��دة ووج��ود ،ولي��س حدود وأنتم تعلم��ون .واهلل يا أحباب��ي إن العني لتدم��ع ،وإن القلب
ليح��زن ،وإنا على الفراق حملزونون.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود سفيان سالمة

399

الشهيد
المجاهد

حممود سليمان يوسف أبو حسنني

تاريخ الوالدة.1982/05/17 :
تاريخ الشهادة.2002/03/22 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم الربيج  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على موقع "كيسوفيم" العس��كري الصهيوني
جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال
مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،وأش��هد أن حممد عبده ورس��وله
ﷺ وعلى آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم ً
تسليما كثريًا .أما بعد:
ق��ال تع��اىل يف حمك��م التنزي��ل :ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]60 :

وق��ال تع��اىل :ﱹ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال]65 :
وقال تعاىل :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

كل ه��ذه اآلي��ات وغريه��ا الكث�ير يف الكت��اب والس��نة النبوية الش��ريفة ت��دل على وجوب اجلهاد يف س��بيل اهلل
باألموال واألنفس ،وأن اجلهاد فرض عني على كل مسلم ومسلمة إذا اعتدي عليهم وعلى أرضهم ،كما هو
احلال عندنا يف فلس��طني.
وال��داي العزيزي��ن( :أب��ي) أن��ا أع��رف أن الفراق صع��ب ومذاقه مر ،ولكن هذا هو واجيب الش��رعي جتاه ديين،
ال حت��زن؛ ألن��ي عهدت��ك ً
دائم��ا مؤم ًن��ا باهلل وبقضائه وقدره ،وإنه إذا جاء أجل الواحد منا ال يس��تقدم س��اعة وال
يستأخر.
وال��دي العزي��ز :إن مل أداف��ع ع��ن عقيدت��ي وع��ن أرض��ي ومقدس��اتي وف�لان كذل��ك ،وآخ��ر كذل��ك ،فم��ن
س��يحرر األرض واملقدس��ات؟! وأعل��م (وال��دي) العزي��ز إن�ني أس��عد واح��د يف هذه الدني��ا الفانية يف ه��ذه اللحظات،
وأرج��و م��ن اهلل أن يتقبل�ني ش� ً
�هيدا ،وأن تك��ون ني�تي خالص��ة لوج��ه اهلل تع��اىل وح��ده ،وأن جيمعين ب��ك يف جنات
النعي��م م��ع النبي�ين والصديق�ين والش��هداء أمجعني آم�ين يا رب.
باق ً
دائما عندكم.
أم��ي العزي��زة :ال حتزن��ي ي��ا (أم��ي) الغالية على فراقي؛ ألني إن ذهبت يف جس��دي فإني ٍ
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قال تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عمران]170-169 :

أراك
فه��ا ه��و رب الع��رش العظي��م يق��ول لك��م إن��ي حي ،ف��رح بهذه الش��هادة ،ولكن فرح�تي لن تكتم��ل حتى ِ
فرح��ة بعرس��ي ،حمتس��بة عن��د اهلل ،وأرج��و من��ك عند مساع نبأ ش��هادتي أن حتم��دي اهلل؛ ألنه اختارني ش� ً
�هيدا،
وقول��ي حس�بي اهلل ونع��م الوكي��ل ،ف��إن ش��اء اهلل اللق��اء يف اجلنة ،وال تنس��ي أنين يف هذه األثناء ق��د غفر لي ذنيب،
ورأي��ت مكان��ي يف اجلن��ة ،وزوج��ت من احلور العني ،ولبس��ت ت��اج الوقار املرصع باجلواه��ر ،اجلوهرة الواحدة خري
م��ن الدني��ا وما فيها ،وقد تش��فعت لس��بعني من أهلي.
إخوتي وأقاربي :احلمد هلل الذي هداني لإلس�لام ،ورزقين الش��هادة يف س��بيله ،فأرجو منكم أن تواظبوا على
الص�لاة والعب��ادات ،وأن ترب��وا أبناءك��م الرتبية اإلس�لامية الصحيح��ة ،وأمتنى منكم أن تس��احموني إن أخطأت
ً
يوما معكم ،وأوصيكم بالتحاب والتماس��ك ،وأن يصفح بعضكم عن بعض ،وأن تصلوا األرحام وأن تكرموا من
يزوركم يف عرسي.
إىل أصدقائ��ي وأحب�ت�ي :أرج��و منك��م أن تواصل��وا طري��ق اجله��اد واملقاوم��ة واالستش��هاد ،واحملافظ��ة عل��ى
الص�ل�اة ،وخاص��ة الفج��ر يف املس��اجد ،والتخلي عن احلزبية اللعينة ،ألن احلزبية تقت��ل صاحبها ،واخلصوا ً
دائما
الني��ة مع اهلل.
إىل األمة العربية واإلسالمية :أريد أن أقول إىل الشعوب العربية واإلسالمية بأن تنهض من سباتها الطويل،
والرج��وع إىل كت��اب اهلل وس��نة نبي��ه حمم��د ب��ن عب��د اهلل علي��ه أفض��ل الص�لاة والس�لام ،وأن يلت��م مشله��م ،وأن
يصبح��وا ي��د واح��دة لتحري��ر املقدس��ات املغتصب��ة م��ن اليه��ود األجن��اس .واهلل إن اليه��ود هلم أجنب خل��ق اهلل على
ه��ذا الك��ون ،مل��اذا احل��رص عل��ى احلياة الفانية؟ ملاذا اخل��وف؟ فهي موتة واحدة فلتكن يف س��بيل اهلل ،أين واجبكم
الش��رعي يف حتري��ر املقدس��ات؟ أرج��و من اهلل أن يوح��د كلمتكم.
نصيح��ة إىل ب�ني صهي��ون :ارحل��وا م��ن أرضن��ا ،واهلل إن مل ترحل��وا بأنفس��كم ،فإنن��ا االستش��هاديني جاهزون
لتفجري رؤوس��كم ،وكفيلون بعون اهلل أن خنرجكم من أرضنا بأكياس س��وداءً ،
رغما عن أنفس��كم ،وإنه بعون
اهلل ال س�لام معكم حتى حترير أرضنا ومقدس��اتنا.
وإنه جلهاد جهاد  ..نصر أو استشهاد
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود سليمان أبو حسنني

401

الشهيد
المجاهد

مراد إبراهيم سالمة الطالع

تاريخ الوالدة.1979/08/12 :
تاريخ الشهادة.2007/02/01 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد برصاص��ات غ��ادرة يف
االشتباكات املؤسفة بني حركيت (محاس) و(فتح) شرق شارع
ص�لاح الدي��ن وس��ط قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر اجملاهدي��ن ،احلم��د هلل ال��ذي وفقن��ا لنك��ون يف صف��وف اجملاهدي��ن ،والص�لاة
والس�لام على قائد اجملاهدين وأس��تاذ املقاومني ،وأس��وة الش��هداء امليامني ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه ومن
سار على دربه واسنت بسنته إىل يوم الدين ،احلمد هلل الذي جعل اجلهاد فريضة وكرامة لعباده املتقني ،احلمد
هلل الذي جعل الشهادة مسعى املؤمنني املخلصني ،احلمد هلل الذي جعل طريق الصعاب ً
براقا للوصول إىل عليني،
احلم��د هلل الذي جعل تبس��م بنادقنا لظ��ى على الغاصبني .أما بعد:
قال تعاىل :ﱹﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :
وقال ً
أيضا :ﱹﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]154 :
ويقول :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

ويقول :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]41 :
ويقول :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال]17 :

يد ِع ْن َ�د اهلل ِس ُّ�ت ِخ َصال َي ْغ ِف ُر َل� ُه ف أَ َّول ُد ْف َع ٍة ِم ْن َد ِم ِه َو ُيَ�رى َم ْق َع َد ُه ِم ْن ْ َ
وق�ال املصطف�ى ﷺِ ( :ل َّ
ال َّن ِة
لش ِ�ه ِ
ِ ِ
ٍ
ي�ا ُر ِم ْ�ن َع َ�ذاب ْال َق ْبر َو َي ْأ َم ُ�ن ِم ْن ْال َف َزع َْ
ال ْ
ُْ
َ
ني َو ُي َشَّ�ف ُع ف َسْ�ب ِع َ
ي َّلى ُح َّل َة ْ ِال َ
ال ْك َ ِب َو ُ َ
َو ُ َ
ني
ِ ِ
ور ال ِع ِ
مي ِان َو ُيز َّو ُج ِم ْن ِ
ِ
ِ
ْ ً ََ
ار ِب ِه)[ .س�نن ابن ماجة]
إِن َس�انا ِم ْن أق ِ
وقال ﷺ( :لغدوة يف سبيل اهلل أو روحة خري من الدنيا وما فيها)[ .صحيح مسلم]
َْ
(م ْن َم َ َ ْ
ي ِّد ْث ب ِه َن ْف َس ُه َم َ َ ُ
َ
وقال ﷺَ :
اق)[ .صحيح مسلم]
ات َول َي ْغ ُز َول ُ َ ِ
ات َعلى ش ْع َب ٍة ِم ْن ِنف ٍ
أخ��ي املس��لم يف كل م��كان :واهلل ال��ذي نفس��ي بي��ده إن احلي��اة احلقيقي��ة هي احتاد الروح واجلس��د يف س��بيل
حتقيق هدف واحد هو إعالء كلمة اهلل يف األرض ،بتمثل اإلميان يف النفس ،ونشره يف ربوع األرض بني الناس،
وإقام��ة البن��اء األخالق��ي واإلعم��ار ،وقد يتعرض اجلس��د من أجل ذلك كله للم��وت إال أن املوت هنا يف حد ذاته
بداية حلياة ملؤها الس��عادة واحلب يف ظل عرش اهلل ورعايته.
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يا له من موكب مجيل تتنزل فيه كوكبة من مالئكة الرمحن لتحمل روح الشهيد ،وتزفها إىل أعالي
جنان اخللد ورائحة دمائه الزكية تفوح باملسك األذفر ،وال عجب يف ذلك أن يستقبل بهذه احلفاوة والتكريم
وهو الذي قدم أغلى ما ميلك ألعز مالك ،أال وهو رب العرش العظيم.
ي��ا أبن��اء اإلس�لام العظي��م :هأن��ذا أق��دم نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل ،ويف س��بيل رف��ع راي��ة اجله��اد واملقاومة
عالي��ة خفاق��ة ،وأس��أل اهلل تع��اىل أن يوفق�ني ،راج ًيا منه س��بحانه أن يغف��ر لي ويرمحين ويتقبلين ش� ً
�هيدا عنده،
ل��ذا أوصيك��م ونفس��ي ً
أول بتق��وى اهلل ع��ز وج��ل ول��زوم طاعت��ه ،وأن متض��وا يف طريق ذات الش��وكة جماهدين
حمتس��بني ،حت��ى ي��أذن اهلل لكم بالنصر أو الش��هادة يف س��بيله.
إىل أع��ز م��ن أحب��ه قل�بي أمي احملتس��بة ،وإىل أعظم رج��ل رأيته يف حياتي أبي املكافح :ي��ا من ربيتماني على
حب اهلل ودفعتماني إىل اخلري واجلهاد يا أعز وأغلى ش��يء يف الوجود.
دوما ً
أم��ي :أيته��ا املربي��ة الفاضل��ة الغالي��ة ،كن��ت ً
(أم��ا) حنونة ،وجهتين إىل طريق املس��اجد ،وس��هرت علي
ً
ً
الليالي يف مرضي ويف سبيل راحيت ،يا من صنعتين جنديا من جنود اإلسالم ،استحلفك باهلل األعز منا مجيعا،
علي واحتس��بيين عند اهلل ،واس��تقبلي نبأ استش��هادي بالزغاريد ،واحلمد والش��كر هلل ،وتذكريين عند
أال تبكي َّ
كل صالة ،وادعي اهلل أن يغفر لي ويدخلين فس��يح جناته.
ُ
ً
أبي الغالي :ال أعرف ماذا أقول لك إال أن احتسبين عند اهلل ،وادع اهلل أن يتقبلين شهيدا شفي ًعا لك يف اجلنة وساحمين.
إخوان��ي األع��زاء( :خال��د)( ،س��ليمان)( ،خل��ود)( ،حمم��د) أس��أل اهلل أن جيمعن��ا عل��ى ح��وض رس��ول اهلل،
وأوصيكم بطاعة والديكم ،ولتكونوا بارين بهما ،وال تنسوا أفضاهلم عليكما ،وإياكم والتعالي عليهما .وأقول
لك��م س��احموني إن قص��رت يف ح��ق أحدك��م ً
يوم��ا أو أخط��أت ،أنت��م وأزواجك��م وأبنائكم.
وإىل أمحد زوج أخيت :أوصيك بها خري الوصية ،وأدعو اهلل أن يرزقكم األبناء الصاحلني ،وساحموني.
أصدقائي ،وأحبائي :يا من عش��ت معكم أحلى حياة يف اهلل ،إىل أحبابي يف مس��جد الش��هيد (فتحي الش��قاقي)
ومسجد (أبي عبيدة) ،وإىل أحبابي يف العمل ويف كل مكان ،ساحموني وسريوا على طريق األكرم منا مجي ًعا،
وليستمر جهادنا حتى يأذن اهلل لنا بالنصر أو الشهادة .ساحموني.
إىل كل من عرفين من قريب أو بعيد :ساحموني فإني واهلل قد ساحمتكم ،فساحموني إن أخطأت حبقكم،
علي دين بأن يتوجه إىل أهلي فهم مس��تعدون بإذن اهلل أن يس��دوا هذا الدين ،وس��احموني يا
وإىل كل إنس��ان له َّ
كل من تعاملت معهم.
أوصيكم بالتالي بعد استشهادي بإذن اهلل:
 .1أن أدفن بثيابي اليت استشهدت فيها ،وأن تبقوا الدماء كما هي دون تغيري.
 .2أوصيكم بتحكيم شرع اهلل يف كل ما خيصين ،كما أبرأ إىل اهلل عز وجل من كل ما خيالف شرع اهلل.
 .3أوصيكم بأن يكون عرس شهادتي خمتصر بقدر اإلمكان ،ولتتوفر األموال للمجاهدين من بعدي.
 .4أوصيكم بأن توزع احللوى والعصري يف عرسي ال القهوة السوداء.
علي فإني بريء من ذلك ،وليأتوا مهنئني وليس معزيني.
 .5إىل (أبي) و(أمي) أوصيكما أن متنعوا كل من يبكي َّ
هذا وباهلل املستعان ،وإنه جلهاد جهاد ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مراد إبراهيم الطالع
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الشهيد
المجاهد

مصطفى حسني مصطفى قطوش

تاريخ الوالدة.1988/02/16 :
تاريخ الشهادة.2006/07/20 :
البلدة األصلية :قرية سلمة  -قضاء يافا.
مكان السكن :خميم املغازي  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحت�لال املتوغلة فى
املناط��ق الش��رقية م��ن حمافظة الوس��طى.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل واهلل أك�بر ،س��بحانه م��ا كان امس��ه عل��ى عس�ير إال وتيس��ر ،وال ش��يب القلب ك��د ًرا إال تطهر ،وال
رمي به عدو إال تكسر .احلمد هلل رب العاملني القائل يف حمكم التنزيل بعد أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم :ﱹﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]111 :والقائ��ل ً
أيض��ا :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗﭘﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة]191 :

والصالة والسالم على القائد األعلى ،واجملاهد األشجع ،واإلمام األوفى ذي اجلبهة األغر والوجه األزهر هو قائد
القوات اإلسالمية ،الذي تعبد يف غار حراء وجاء بالشريعة الغراء وامللة السمحاء واحلنيفية البيضاء ،وهو صاحب
الش�فاعة واإلس�راء ،ل�ه املق�ام احملم�ود ،وله اللواء املعقود ،ول�ه احلوض املورود ،وهو املذك�ور يف التوراة واإلجنيل،
اب ْال َب َقرَ ،و َتر ُ
الد ْر َهمَ ،و َت َبا َي ُعوا ِب ْال َع ْ ِ َّ َ ْ َ
القائل يف حديثه الشريف( :إِ َذا َي ْعن َض َّن َّ
الدي َن ِار َو ِّ
اس ِب ِّ
الن ُ
َكوا
يَ ،وات َب ُعوا أذن َ ِ
ِ
ْ
َ
َ
ََ َ ُ ِ َ َ
َّ
َ
ْ
َاج ُعوا ِدين ُه ْم)[ .مس�ند أمح�د بن حنبل] ،أما بعد:
ِ
يل اهلل ،أ ْن�زل اهلل ِب ِهْ�م َبلا ًء ،فل ْم َي ْرف ْع ُه َعن ُه ْم َحتى ُير ِ
ال َه�ا َد ِف َسِ�ب ِ
أن��ا أخوك��م االستش��هادي احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل( :مصطف��ى حس�ين مصطف��ى قط��وش) (أب��ا حف��ص) اب��ن
اإلس�لام العظيم ،واملنظم يف (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) ،أقدم
نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل تعاىل ابتغ��ا ًء ملرضاته.
إىل أم��ي وإخوت��ي :الس�لام عليك��م ورمحة اهلل وبركاته ،إليكم أيها األقم��ار أكتب وصييت فال حتزنوا على
فراقي ،أنا أعلم أن الفراق صعب ،ولكن الذي صربني وأرجو أن يصربكم أنتم ً
أيضا قول اهلل تعاىل :ﱹ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ل عم��ران ،]139 :وقول��ه تع��اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .النساء ]104 :فاصربوا وصابروا ،وال تبخلوا علي بالدعاء فإن نلت اجلنة إن شاء اهلل سأتشفع فيكم،
فاصربوا وصابروا ورابطوا.
أمي :ال حتزني؛ ألن اهلل اسرتد أمانة قد استودعها عندك فزغردي ،زغردي ،ال تبكي ،وال تقبلي من جاءك
معز ًيا بل ً
مهنئا.
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إىل أصدقائ��ي ،وإىل كل املوحدي��ن :إليك��م أيه��ا اجملاه��دون ،إليك��م أيه��ا املدافعون عن دي��ن اهلل ،إليكم يا أهل
القيادة والريادة ،إليكم يا أبناء الفاحتني ،ويا أحفاد اجملاهدين ،ويا س�لالة القادة ،أتباع األبرار ،ويا بقية األخيار
ه��ذا لي��س متجي� ً�دا وإمن��ا ه��و حقيق��ة إليكم أق��ول هذه الكلم��ات املتواضع��ة :اجتمع��وا ،اجتمعوا ،اجتمع��وا .قال
تع��اىل :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]103 :ال فرق
ب�ين التنظيم��ات فاجله��اد كالش��عبية وفتح كحم��اس ،ورجائي أن تتمس��كوا حببل اهلل وال تفرق��وا ،وأوصيكم
بأبنائكم خريًا وبهم يرتفع الدين على سواعدكم الطاهرة ،علموهم أمور دينهم ً
جيدا وال تنسوني أنا وكل
اجملاهدي��ن من صاحل الدعاء.
إىل العم�لاء ،وإىل الصهاين��ة اجلبن��اء :ش��اهت الوج��وه ،ش��اهت الوج��وه ،إمنا جئتك��م بالذبح ً
وعهدا أقس��مناه
على أنفس��نا أنا ومجيع اجملاهدين واالستش��هاديني ،أننا س��نقتل فيكم ونقتل ما ش��اء اهلل حتى ترتفع راية ال إله
إال اهلل حممد رسول اهلل .فنحن معشر االستشهاديني املوت عندنا عطية واهلالك مطية واملنية هدية ،ولن خناف
يف اهلل لوم��ة الئ��م؛ ألنن��ا رفعن��ا ش��عارنا وه��و ﱹﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظيم[ .ط��ه ،]84 :أال فال نامت
أعني اجلبناء ،أال فال نامت أعني اجلبناء .وس��نظل نقول كجعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه:
ـــذا َ
يا َح َّب َ
َط ِّي َب ٌ
ـــة َو َب ِار ٌد َشرَا ُب َهــــا
اجل َّن ُة َو ْاق ِ َتا ُب َهـــا
َع َل َّي إ ْن َ
الق ْي ُت َها ضرابها
والرُّو ُم ُرو ٌم َق ْد َد َنا َع َذا ُب َها
ِ
أيه��ا اجملاه��دون :هك��ذا ه��م اخلون��ة والكف��رة ،وهك��ذا ه��م أع��داء الدي��ن يف كل زم��ان ،واهلل ال يتغ�يرون إال
بالس��يوف والش��دة والش��جاعة.
أيها االستشهاديون:
فعند ذكرك أمسال على قزم
الفرس والروم واليونان إن ذكروا
التهم
هم منقوا لوحة بالـرق هائمـــــــــة
وأنت لوحك حمفوظ من ِ
ً
وأيضا:
وال تهاب العدا إال من مواضعنا
فواهلل ما ختجل الشمس إال من مواقعنا
وأخريًا:
أودعكم بدمعات العيون
عيون
أودعكم وأنتم لي ِ
أودعكم ويف قليب هليب
شجون
جتود به من الشوق
ِ
إخوتي :إني فقري إىل دعواكم ،فال تبخلوا علي بالدعاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصطفى حسني قطوش
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الشهيد
المجاهد

ميساء منر حممد فنونة

تاريخ الوالدة.1985/12/28 :
تاريخ الشهادة.2008/01/07 :
البلدة األصلية :قرية قطرة  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هدت الش��هيدة ومعه��ا أح��د اجملاهدين(*)
يف عملي��ة استش��هادية بطولي��ة وهج��وم مس��لح عن��د مع�بر (بي��ت
حان��ون) مش��ال قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل وال��دي احلن��ون وأم��ي الغالية :أرجو منكم مس��احميت عند مساعكم خرب استش��هادي ،وأن تدعوا لي عند
كل صالة بالرمحة واملغفرة ،وأن يتقبل اهلل مين عملي اخلالص إن ش��اء اهلل.
أب��ي احلن��ون الغال��ي :أوصي��ك ،ث��م أوصي��ك ،ث��م أوصي��ك بإخوان��ي وأخوات��ي وأعمام��ي وأهل بي�تي ،أوصيك
(أب��ي) احلن��ون وأعل��م م��دى معزت��ي عن��دك خبال��ي (أمني) و(أم��ي) و(أب��ي) وأن تلتموا م��رة أخرى.
أوصي��ك أم��ي :بالزغاري��د ح�ين مساع��ك خرب استش��هادي ،وأن تس��احميين كل املس��احمة ،وأن تلقي احللوى
عل��ى نعش��ي ،وتوزعي العصائر ،وأن يس��احمين اجلميع.
أسامح طالب الدرس مبا عليهم ،وأن يكملوا مشوار الدراسة.
عذرا أبي العزيز :ساحمين؛ ألنين خرجت دون إذنك كما عودتنا .باهلل عليك أن تساحمين يا (أبي) ،فاليوم
أخرج أنا والش��هيد احلي (بس��ام أبو مصطفى) ابن (س��رايا القدس) ،ألمتم مشواري اجلهادي ،وأخلد يف الفردوس
مع إخوتي يف (سرايا القدس) (رائد) و(عماد).
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أختكم الشهيدة بإذن اهلل
ميساء منر فنونة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :بسام عبد ربه أبو مصطفى) من حمافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

ناصر مسري رجب السعافني

تاريخ الوالدة.1987/03/20 :
تاريخ الشهادة.2005/04/10 :
البلدة األصلية :قرية الفالوجة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قصف مباشر من الدبابات
الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه بإط�لاق قذائ��ف اهلاون على مس��توطنة
"نتس��اريم" جن��وب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]154 :

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فهو املهتد،
ومن يضلل فال هادي له .أما بعد:
ه��ذا م��ا أوص��ي ب��ه أنا الش��هيد احلي (ناصر مسري الس��عافني) ابن اإلس�لام العظيم املنتمي ل��ـ (حركة اجلهاد
اإلس�لامي يف فلس��طني) وذراعها العس��كري (س��رايا القدس) املمتدة لس��رايا الرس��ول ﷺ ،إني أش��هد أن ال إله إال اهلل
وح��ده ال ش��ريك ل��ه ،وأن حمم� ً�دا عب��ده ورس��وله ،وأن الس��اعة آتية ال ري��ب فيها ،وأن اهلل يبعث م��ن يف القبور.
أوص��ي م��ن ترك��ت م��ن أهل��ي :أن يتقوا اهلل تع��اىل ،ويصلحوا ذات بينهم ،ويطيعوا اهلل ورس��وله ﷺ ،إذ يقول
تعاىل :ﱹ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﱸ صدق اهلل العظيم[ .األنفال]1 :
وأوصيك��م مب��ا أوص��ى ب��ه إبراهي��م علي��ه الس�لام بني��ه ويعق��وب ﱹ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]132 :وأوصيك��م بتق��وى اهلل
والصرب عند شهادتي اليت انتظرتها ً
طويل ،وأن تقولوا خريًا وتكثروا لي من الدعاء واالستغفار والرمحة ودخول
اجلنة والنجاة من النار ،وفرقوا احللوى والش��راب حني مساع نبأ ش��هادتي ولكم كل اخلري.
أوص��ى م��ن ترك��ت م��ن رفاق��ي :الص�لاة ،الص�لاة ،الص�لاة وخاص��ة ص�لاة الفج��ر؛ ألنه��ا حمض��ن الرج��ال،
وملتق��ى املخلص�ين ،وعنوان اجملاهدين ،وخمرجة االستش��هاديني فال تهجروه��ا .وأرجو منكم أن ال حتزنوا على
فراق��ي ،فإن��ي عش��ت احلي��اة ّ
وكلي أم��ل بدار خري من داري يف الدنيا واآلخرة ،وأهل خ�يرًا من أهلي ،ورفقة خري
م��ن رفق�تي ،وس��أدعو اهلل تعاىل بأن يش��فع لك��م ويدخلكم جنة عرضه��ا الس��موات واألرض ،وأن تنالوا الفردوس
األعل��ى ،وهذا وب��اهلل التوفيق.
وأوصي الرجل التقي :الذي يكشف عن جسدي بأن ينشر ما يراه من خري من جسدي ،ويكتم ما يراه من شر
(م ْن َغ َّس َل َم ِّي ًتاَ ،ف َك َت َم َع َل ْي ِه ُغ ِف َر َل ُه أَ ْر َب ِع َ
لقول اهلادي ﷺَ :
ني َك ِبري ًَة)[ .املعجم الكبري للطرباني] ،وأوصيكم بعد االنتهاء
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
من الدفن بالدعاء واالستغفار لي لقوله ﷺْ :
يت ،ف ِإنه الن ي ْسأل)[ .سنن أبي داود]
(استغ ِفرُوا ِل ِخيكم ،و َسلوا له ِبالتث ِب ِ
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وصييت إىل من ظلمته يف هذه الدنيا :أرجوك بأن تساحمين على ظلمي لك ،فإني تبت إىل اهلل واستغفرته،
علي.
حقد َّ
فال جتعل يف قلبك أي ٍ
وصي�تي إىل األم��ة اإلس�لامية :إخوان��ي ،أحبائ��ي ،أصدقائ��ي لي��س لك��م مف��ر م��ن اجله��اد عل��ى أرض الرب��اط،
فارجع��وا إىل الق��رآن الكريم.
ويف اخلتام :سالم على من اتبع اهلدى.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ناصر مسري السعافني
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الشهيد
المجاهد

نبيل حسن سامل أبو جرب

تاريخ الوالدة.1975/01/18 :
تاريخ الشهادة.2003/12/25 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :خميم النصريات  -حمافظة الوسطى.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يس��تقلها مش��ال قط��اع غ��زة ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د إش��رافه
وتنفي��ذه لسلس��ة م��ن العملي��ات اجلهادي��ة البطولي��ة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

إىل إخوان��ي األع��زاء :أوصيك��م إخوان��ي أن تتق��وا اهلل ،وأن تبايع��وه عل��ى الش��هادة ،وعل��ى االس��تمرار يف ت�لاوة
القرآن ،واحملافظة على صالة الفجر يف املسجد ،وأن حتافظوا على بعضكم البعض من أي مكروه ،وأن تتمسكوا
باألخ�لاق الكرمية ،وأن تتقبلوا نبأ ش��هادتي بفرح.
إىل األه��ل األع��زاء ،واألخ��وات احلبيب��ات ،وال��دي العزيزي��ن :إن��ي أعرف أن الف��راق صعب مذاقه م��ر ،لكن أنا
اخرتت طريق اجلهاد والش��هادة؛ ألن هذا هو واجيب الش��رعي اجتاه ديين ،وإن مل أدافع عن عقيدتي وعن أرضي
علي
ومقدس��اتي من س��يحرر األرض واملقدس��ات؟! أطلب منكم أن تتقبلوا نبأ استش��هادي بفرح ،وأن ال حتزنوا َّ
ألني عهدتكم ً
دائما مؤمنني باهلل وبقضائه وقدره ،وأنه إذا جاء أجل الواحد منا ال يستقدم ساعة وال يستأخر،
ً
"
"
وأن حتمدوا اهلل؛ ألنه اختارني ش��هيدا وقولوا حس�بي اهلل ونعم الوكيل  ،وإن ش��اء اهلل اللقاء يف اجلنة.
أخوات��ي الغالي��ات :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]170-169 :حافظ��ن عل��ى وال��دي العزيزين ،وس��احموني فإني
ق��د س��احمتكن م��ن كل قل�بي ،وأمتنى َّ
علي ،وأن
لكن التوفيق من اهلل يف الدنيا واآلخ��رة ،وأوصيكن أن ال تبكني َّ
تس��تقبلن نبأ استش��هادي بالزغاريد ،وأن تس��اعدن الوالدة يف توزيع احللوى ،وأن حتافظن على الصالة.
إخواني يف اهلل :أوصيكم بالتمس��ك باإلس�لام العظيم ،واحملافظة على صالة الفجر يف املس��جد ،وتالوة القرآن
الكري��م ،وأرج��و منك��م أن تواصل��وا طريق اجلهاد واملقاومة واالستش��هاد .وأوصيكم مبس��جد (س��يد قطب) الذي
تربي��ت وتعلم��ت في��ه مب��ادئ اإلس�لام العظي��م ،واستس��قيت ح��ب اجله��اد واملقاوم��ة ،وأن حترصوا عل��ى ختريج
األجي��ال الصاحل��ة منه املرتبية تربية إس�لامية.
وصي�تي ل��ـ (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) :بس��م اهلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى م��ن وااله ،وعلى صحب��ه األطهار
األتقي��اء الذي��ن ضرب��وا لنا ً
مثل للش��هادة .وبعد:
إن إحاط��ة القل��وب بس��ياج اإلمي��ان ،وإخ��راج الوح��ل منه��ا ،ه��و أمانة يف أعناقن��ا ،وسيس��ألنا اهلل عز وجل عن
(*) هو الشهيد اجملاهد( :مقلد محيد محيد) من سكان خميم جباليا مبحافظة مشال غزة.
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ذل��ك ي��وم القيام��ة ،ي��وم ال ينف��ع م��ال ،وال بنون ،وأن نك��رس الكراهية حلياة فانية يس��كنها ال��ذل ،وأن نعمل من
أجل اهلل ،ومن أجل حترير الوطن احملتل ،ومن أجل إقامة س��لطان اهلل املغتصب يف أرض الوطن احملتل ،وإرجاع
احل��ق إىل أصحاب��ه ،كل ذل��ك جيب أن نعلم��ه للناس جبراحنا ،ونكتب��ه لألجيال بدمائنا.
وإني أوصيكم مبا يلي:
 .1ال ترمسوا لي صورة مكربة ،لتضعوها على حافة الطريق ،فذلك حرام ً
شرعا.
 .2توزيع احللوى والشراب يف عرسي.
 .3أوصيكم بذرييت خريًا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نبيل حسن أبو جرب
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الشهيد
المجاهد

أمحد صبحي عوض شهاب

تاريخ الوالدة.1987/08/02 :
تاريخ الشهادة.2005/07/07 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مسلح على مستوطنة "موراج" الصهيونية جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر املؤمن�ين واجملاهدي��ن ،وه��ازم األح��زاب املش��ركني ،وم��ذل الطغ��اة املتكربي��ن،
وخم��زي املنافق�ين اخلائن�ين ،وش��ايف ص��دور ق��وم مؤمن�ين .احلم��د هلل الذي ش��رف هذه األم��ة باجلهاد يف س��بيله،
والصالة والس�لام على قائد اجملاهدين الغر امليامني ،ورافع لواء اجلهاد واجملاهدين (حممد) أبي القاس��م الصادق
األمني له وألصحابه الذين جاهدوا بأمواهلم وأنفس��هم يف س��بيل اهلل ،فنصرهم اهلل ونصر بهم الدين وعلى من
اهت��دي بهديهم ،وس��لك س��بيلهم إىل ي��وم الدين .أما بعد:
أبي ،أمي ،أهلي ،إخواني ،أحبائي :أي فضل كفضل اجلهاد يف س��بيل اهلل ،واهلل س��بحانه وتعاىل يقول :ﱹ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

ويقول ﷺ يف احلديث الصحيح(َ :ت َض َّم َن ُ
َج ف َسِ�بي ِل ِهَ ،ل ُ ْ
اهلل ِلَ ْن َخر َ
ي ِر ُج ُه إَِّل ِج َها ًدا ف َسِ�بي ِلي َوإِ َ
مي ًانا ِبي
ِ
ِ
ُس� ِليَ ،ف ُه َو َع َل َّي َض ِام ٌن أَ ْن أُ ْد ِخ َل ُه ْ َ
َو َت ْص ِد ً
ال َّن َة أَ ْو أَ ْر ِج َع ُه إِ َل َم ْسَ�ك ِن ِه َّال ِذي َخر َ
يقا ِبر ُ
َج ِم ْن ُه َنا ِئ ًلَ ،ما َن َال ِم ْن أَ ْج ٍر
َّ
ْ
َّ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
يل اهلل إِل َجا َء َيْ�و َم ال ِق َي َام ِة ك َه ْي َئ ِت ِهِ ،ح َ
�س ُ َ
أَ ْو َغ ِن َ
يم� ٍةَ ،وال ِ�ذي َن ْف ُ
ني ك ِل َم
م َّم ٍ�د ِب َي ِد ِه َما ِم ْن كل ٍم ُيكل ُم ِف َس ِ�ب ِ
م َّم ٍد ِب َي ِد ِه َل ْو َل أَ ْن َي ُش َّق َع َلى الُْ ْس ِل ِم َ
حي ُه ِم ْس ٌكَ ،و َّال ِذي َن ْف ُس ُ َ
َل ْو ُن ُه َل ْو ُن َد ٍم َو ِر ُ
ني َما َق َع ْد ُت ِخ َل َف َس ِر َّي ٍة َت ْغ ُزو ِف
َسبيل اهلل أَ َب ًداَ ،و َل ِك ْن َل أَج ُد َس َع ًةَ ،فَأ ْ ِ َ َ
ي ُد َ
ون َس َع ًةَ ،و َي ُش ُّق َع َل ْي ِه ْم أَ ْن َي َت َخ َّل ُفوا َع ِّنَ ،و َّال ِذي َن ْف ُس ُ َ
م َّم ٍد
حل ُه ْم َول َ ِ
ِ
ِ ِ
ِب َي ِد ِه َل َو ِد ْد ُت أَ ِّني أَ ْغ ُ
َ
يل اهللَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزوَ ،ف ُأ ْق َت ُل ُث َّم أَ ْغ ُزو َف ُأ ْق َت ُل)[ .صحيح مس�لم]
�ب
س
ف
و
ز
ِ
ِ
ِ
س�لام اهلل علي��ك أم��ي العزي��زة املباركة ورمحة اهلل ع��ز وجل :يا (أمي) الغالية العزيزة احلنونة ،س��احميين،
س��احميين ،س��احميين ،واهلل يعل��م ك��م أحببت��ك واهلل إن��ي ق��د أحببت��ك كثي�رًا من أعم��اق قليب وأرج��و منك أن
تدعي لي بالصلوات ،ويف كل األوقات باملغفرة ،وأن يتقبل اهلل عملي وأن يثبتين ،وأن يدخلين جناته العليا مع
علي ،بل
النبيني والصديقني والش��هداء والصاحلني وحس��ن أولئك رفيقا .س��احميين يا (أمي) الغالية وال حتزني ّ
افرح��ي؛ ألن اهلل ق��د اختارن��ي جب��واره يف اجلنان واحتس��بيين عن��د اهلل ،واصربي وصابري.
أماه إني ذاهب للخـــــــــــلد لن أتـــــــــرددا
أماه ديين قد دعاني للجهاد وللفداء
فاملوت ليس خييفنى ومناي أن استشهدا
أماه ال تبكى علي إذا سقطت ممددا
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أب��ي الغال��ي احلبي��ب :واهلل إن��ي أحببت��ك وأحبك كثريًا ،وال يعلم مدى حيب لك إال اهلل جل يف عاله .أس��أل اهلل
علي وال تب� ِ�ك على ابنك ،فهو يف
العظي��م أن يثبتك��م ويصربك��م عن��د تلق��ي اخل�بر ،وأقول لك ي��ا (أبي) ال حتزن َّ
اجلنة إن ش��اء اهلل ،س��احمين على كل ش��يء وعلى تقصريي جتاهكم.
وأنتم يا إخوتياألعزاء:أقول لكم ساحموني وال تبكوا علي ،وادعوااهلل أن جيمعنا يفاجلنان معاألنبياء والصديقني
والش��هداء وحس��ن أولئك رفيقا ،وأقول لكم س�يروا على طريق الرس��ول ﷺ طريق الدعوة واجلهاد يف س��بيل اهلل.
أم�ا أنت�م أيه�ا املش�تاقون إىل اجلن�ة :أيها العاش�قون للش�هادة ،إن الش�هادة حياة مس�تمرة ال تنقط�ع جبوار رب
الك�ون العظي�م املن�ان ،والش�هيد أحبيت خيط بدمه أبلغ اخلطب ،وأعظم الدروس ،ولكن إخوتي العاش�قني للحور
العين وجن�ات رب العاملين الب�د لك�م م�ن التناف�س يف عم�ل اخلير ،م�ن قي�ام اللي�ل وصي�ام االثنين واخلمي�س.
َّب إَِل َّ�ي ِب َّ
يق�ول س�بحانه وتع�اىل يف احلدي�ث القدس�يَ ( :و َم�ا َي َ�ز ُال َع ْب ِ�دي َي َت َقر ُ
الن َوا ِف ِ�ل َح َّتى أُ ِح َّب� ُهَ ،ف ِ�إ َذا أَ ْح َب ْب ُت ُه
س َع ُه َّال ِذي َي ْسَ�م ُع ِب ِهَ ،و َب َص َر ُه َّال ِذي ُي ْب ِص ُر ِب ِهَ ،و َي َد ُه َّالت َي ْب ِط ُش ِب َهاَ ،و ِر ْج َل ُه َّالت َ ْ
ُك ْن ُت َ ْ
ي ِش�ي ِب َهاَ ،وإِ ْن َس َ�أ َل ِن
ِ
ِ
َُ
َ
َ
َُل ْع ِط َي َّنُ�هَ ،و َل ِئْ�ن ْاس َ�ت َع َاذ ِني ل ِع َ
يذ َّنُ�هَ ،و َما َتر ََّد ْد ُت َع ْن َشْ�ي ٍء أ َنا َف ِاع ُل ُه َتر َُّد ِدي َع ْن َن ْف ِس الُْ ْؤ ِمِ�ن َي ْك َر ُه الَْ ْو َتَ ،وأ َنا
أَ ْ
ك� َر ُه َم َس�ا َء َت ُه)[ .صحيح البخاري]
أصدقائي ..أصدقائي :اإلسالم أمانة يف أعناقكم ،فابذلوا الغالي والنفيس من أجل رفع رايته عالية خفاقة،
كونوا كما عهدتكم ً
أهل للبذل والعطاء من أجل اإلسالم.
ً
إىل القاصي والداني :لقد قمت بهذه العملية ً
وانتقاما
انتقاما من أعداء اهلل الذين دنسوا كتاب اهلل الشريف،
ألرواح الش��هداء الش��يخ (أمح��د ياس�ين) ،وأس��د فلس��طني (عب��د العزي��ز الرنتس��ي) ،والش��هيد القائد املعل��م (فتحي
الش��قاقي) ،والغتيال الش��هداء القادة (مقلد محيد) ،و(نبيل حس��ن أبو جرب) .واس� ً
�تكمال ملش��وار الش��هداء (رمزي
اجلعب�ير)( ،عم��ر نوف��ل)( ،ش��اكر ج��ودة)( ،ع�لاء الش��اعر)( ،أمح��د عاش��ور)( ،نض��ال ص��ادق) .وأق��ول ألولئ��ك
املثبطني املتخاذلني واملتقاعسني الذين تواىل على ألسنتهم قول املرجفني "يا رجل هؤالء يضحكون على عقول
الشباب ليجمعوا على ظهورهم األموال" إنكم يا أعداء اهلل مل تقرؤوا قول اهلل عز وجل :ﱹﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ ص��دق اهلل
العظي��م[ .آل عمران]158-157 :

رسالة إىل شارون :أقول للحقري شارون وزمرته لن تنعم أنت ومن حولك باألمن واالستقرار ،طاملا أن هناك
ش�برًا من أرض فلس��طني ظل ً
حمتل وحماصرًا ،فليس لكم مكان يف أرضنا املقدس��ة ،عودوا من حيث أتيتم وإال
فإنها سوف تكون مقربة لكم.
وقب��ل اخلت��ام :أش��كر إخوان��ي يف (س��رايا الق��دس) عل��ى ما قام��وا به من تدري�بي وجتهيزي ،وعل��ى مساحهم
ل��ي بتحقي��ق رغب�تي وأمني�تي ال�تي طامل��ا حلم��ت به��ا ،وأش��كركم كل الش��كر بعد اهلل تع��اىل وأدع��و اهلل تعاىل أن
جيزيك��م ع�ني خ�ير اجل��زاء .وال أنس��ى أن أطلب ممن تعاملت معه��م مجي ًعا وإخواني وأصحاب��ي وأقاربي وأحبيت
أن يس��احموني مجي ًع��ا وأن يدع��وا ل� ّ�ي ،لعله يصل أجره إىل روحي وميزان حس��ناتي ي��وم القيامة .وأخريًا ال أقول
ً
وداع��ا بل إىل اللقاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد صبحي شهاب
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الشهيد
المجاهد

أمحد حممود زايد بربخ "عاشور"

تاريخ الوالدة.1985/04/29 :
تاريخ الشهادة.2005/01/17 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل القائ��ل :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م [العنكب��وت،]69 :
احلمد هلل الذي هدانا إىل طريق اجلهاد واالستشهاد ،احلمد هلل على نعمة اإلسالم وعلى نعمة اجلهاد.
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (أمح��د حمم��ود عاش��ور) اب��ن (س��رايا الق��دس) ال��ذراع العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجله��اد
اإلس�لامي يف فلس��طني) أتلو وصييت ،وأقدم ش��هادتي هلل ،فقد خصنا حنن أهل فلس��طني بكرامة من عنده أن جعلنا
يف األرض املبارك��ة ،وزادن��ا ش� ً
�رفا ب��أن جعلنا نداف��ع عن أوىل القبلتني ،وثالث احلرمني الش��ريفني يف عداد املرابطني
على س��احل الش��ام ،وهي كرامة وش��رف نس��تحق أن حيس��دنا الناس عليها.
إن اهلل سبحانه وتعاىل حيب عبده الذي يغمس يده يف أعداء اهلل ،فال يرجع من ذلك يف شيء ،نعم .كيف ميكن
جلباه سجدت هلل أن تذل ،وأن ختضع لغريه وكيف نرضى باهلوان ألمتنا أن تهان ،وحنن نستطيع نستشهد ،حنمل
أرواحنا على أكفنا ،ونقتحم على أعداء اهلل أوهام أمنهم ،وأن حنطم أسطورة جيشهم الذي زعموا أنه ال يقهر؟!
كيف نقبل حبياة العاجزين ،وحنن أولياء اهلل نستمد قوتنا منه سبحانه صاحب القوة واجلربوت .لقد قررت
ً
والتزاما خبط األنبياء صلوات
أن أقوم بعملي املتواضع هذا ألجل اهلل س��بحانه وتعاىل ،ويف س��بيله ،وطم ًعا يف جنته،
اهلل عليهم ،وعلى نهج الشهداء األبرار .وأرجو من ربي أن يقبلين يف عباده الصاحلني ،وأن جيعل عملي من أجله وله
ً
علي أمري ،وأن يشفي صدور إخواني بقتلي ألعدائي ،وأن يلهمين كل وسيلة
صادقا ،وأن يسدد رمييت ،وأن ييسر َّ
لتحقي��ق ذل��ك ،إنه وىل اجملاهدين.
أهلي وأحبيت :اصربوا وصابروا ورابطوا ،وال يفتنكم رحيلي ،وال يضعفكم فراقي ،فمن أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه،
وإني واهلل ألحبكم ،ولكن حيب لربي وديين ومقدساتي أعظم ،فساحموني وارضوا عين ،وادعوا اهلل لي التوفيق والقبول.
إخوان��ي اجملاهدي��ن :املزي��د م��ن التالح��م والش��دة م��ع أع��داء اهلل فم��ا النص��ر إال ص�بر س��اعة ،فاص�بروا وإذا لقيتم
عدوك��م فاثبت��وا واعمل��وا للجن��ة ،ف��إن اجلن��ة حتتاج منا اجلهاد ،س��احموني مجي ًع��ا وادعوا اهلل لي الف��ردوس األعلى
(*) هو الشهيد اجملاهد( :نضال عبد احلكيم صادق) من حمافظة خانيونس.
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فإن��ه قري��ب مسي��ع جميب الدعاء .وأس��أل اهلل أن جيمعين يف ظالل اجلن��ان ،وأن يتقبلنا مقبلني غري مدبرين ،ولعدوه
راض عن��ا وإنه ولي ذلك.
قاهري��ن ،وأن نلق��اه وه��و ٍ

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل

أمحد حممود عاشور
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المجاهد

حامت حممد إمساعيل الربدويل

تاريخ الوالدة.1989/02/07 :
تاريخ الشهادة.2010/07/22 :
البلدة األصلية :قرية اجلورة  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة القرارة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد يف اس��تهداف مباشر صاروخي
م��ن طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء إطالقه قذائ��ق اهلاون
على معسكر لقوات االحتالل الصهيوني جنوب شرق قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إىل إخوتي شباب (سرايا القدس) :إن شاء اهلل سوف منضي على عهد الشهداء ،وإننا سنسري يف هذا الطريق،
إنه طريق اجلهاد ،طريق املقاومة واالستشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حامت حممد الربدويل
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رائف موسى سلمان أبو سلمي

تاريخ الوالدة.1983/12/12 :
تاريخ الشهادة.2006/07/10 :
البلدة األصلية :بلدة عبسان  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة عبسان الكبرية  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد يف اس��تهداف صاروخي مباشر
م��ن طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه ب��زرع عب��وات
ناس��فة عل��ى حدود جنوب ش��رق قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى إمام املتقني املوحدي��ن وقائد الغر امليامني ،وأش��هد أن ال إله إال
اهلل وحده ال ش��ريك له وأش��هد أن ً
حممدا عبده ورس��وله .أما بعد:
إخوتي وأحبابي :أعلم أن الفراق صعب ،ولكنها إما حياة تسر الصديق ،وإما ممات يغيظ العدا .إنه املوت هادم
الل��ذات ،ومف��رق اجلماع��ات ،ومرم��ل النس��اء ،وميت��م البنني والبن��ات .إنها اللحظة اليت البد لكل إنس��ان أن يعايش��ها
ويعان��ي حلظته��ا ،م��ا أعظ��م احلي��اة إن كانت يف طاعة اهلل ،وما أعظم املمات إن كان ش��هادة يف س��بيل اهلل.
أيها األحبة :أكتب هذه الوصية ألذكر نفسي وأذكركم بتقوى اهلل ولزوم طاعته ،وألحذركم وأحذر
نفس��ي م��ن عصيان��ه وخمالف��ة أم��ره ﱹ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]102 :وك��ن أخ��ي احلبيب يف الدنيا كأنك غريب أو عابر س��بيل.
وأبدأ وصييت بتوجيهها إىل أهل بييت :أوصيكم ً
أول بتقوى اهلل عز وجل ،واحلذر كل احلذر من عصيانه
وخمالفته ،وأوصيكم باحملافظة على الصلوات املفروضة وعدم التقصري يف أدائها ،وأن تستعينوا بالصرب والصالة
والطاعة والذكر هلل عز وجل .وأطلب منكم عدة أشياء:
علي إن مت ش� ً
�هيدا أو مت على فراش املوت ،وذلك بعدم رفع الصوت وش��ق اجليوب وضرب
 .1عدم البكاء ّ
ً
اخلدود ،بل إن كنت شهيدا فأسألك يا (أمي) أن تعلي صوتك بالزغاريد والفرح من أجلي.
 .2اطلب��وا م��ن الن��اس أن يس��احموني ،وأن ين��ادوا يف مكربات الصوت من مجيع املس��اجد يف (عبس��ان الكبرية)
املس��احمة والدعاء لي إن قصرت يف حق واحد منهم أو أس��أت إليه.
 .3أن تطلب��وا م��ن كل إنس��ان ل��ه دي��ن أو مت��اع أو م��ال عل� ّ�ي أن يأخ��ذ حق��ه أو مس��احميت إن رفض ،وس��وف
علي.
أكت��ب لك��م يف آخ��ر الورقة الدي��ون اليت َّ
 .4إني برئ من كل بدعة أو ضاللة تكون يف جنازتي أو يف عزائي.
 .5أدف��ن يف حل��د يف ال�تراب كم��ا يف الس��نة ،وألب��س كف ًن��ا أبيض ،وبعد دفين اجلس��وا عند ق�بري وادعوا لي،
واس��ألوا اهلل لي الثبات عند س��ؤال امللكني.
 .6عدم جعل العيد ً
مأمتا ،وعدم زيارة النساء قربي يف يوم العيد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رائف موسى أبو سلمي
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الشهيد
المجاهد

رمزي حممد شحادة اجلعبري

تاريخ الوالدة.1975/12/07 :
تاريخ الشهادة.2004/11/06 :
البلدة األصلية :قرية بيت دراس  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الكتيبة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى أح��د املس��توطنات غ��رب
مدين��ة خانيونس.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل ناصر املستضعفني ومذل املستكربين ،والصالة والسالم على إمام اجملاهدين
حمم��د ﷺ وعل��ى صحابت��ه الغ��ر امليام�ين .احلمد هلل الذي ف��رض علينا اجلهاد ،حيث ق��ال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]73 :احلم��د هلل
ال��ذي أذن للمس��تضعفني الدف��اع ع��ن أنفس��هم وعن بيوتهم حي��ث ق��ال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .احل��ج]39 :

يف ظل هذا الوجود نقول اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب واملوت للطغيان ،وعليه فقد قررنا االستجابة لنداء
دينن��ا الش��رعي وواج��ب اجله��اد يف س��بيل اهلل القي��ام به��ذا العمل االستش��هادي يف عمق صفوف الع��دو الصهيوني،
س��ائلني اهلل أن يتقب��ل من��ا عملن��ا ه��ذا ً
خالص��ا لوجهه الكريم وش��اف ًيا لصدور املؤمنني وأس��ر الش��هداء ،ور ًدا على
اجمل��ازر اليومي��ة ال�تي يق��وم به��ا الع��دو الصهيوني الغ��ادر على أبناء خانيون��س الصمود .نس��أل اهلل تعاىل أن جيعل
عملنا هذا ً
سندا ألمتنا اجملاهدة .اللهم خذ أرواحنا رخيصة من أجلك ،اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى ،اللهم
اجعل من موتنا حياة لإلس�لام ولكافة املس��لمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رمزي حممد اجلعبري

(*) هو الشهيد اجملاهد( :عمر حممود نوفل) من سكان حي األمل مبحافظة خانيونس.
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زياد العبد حممود أبو سعادة

تاريخ الوالدة.1984/11/04 :
تاريخ الشهادة.2007/01/23 :
البلدة األصلية :قرية بين سهيال  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة بين سهيال  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
اخلاص��ة الصهيوني��ة عل��ى الش��ريط احل��دودي لبل��دة (خزاع��ة)
جن��وب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ،والصالة والس�لام على أش��رف املرس��لني ،س��يدنا حممد بن عبد اهلل عليه أشرف الصالة والتسليم.
أما بعد:
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ

ﭣ ﭤﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األح��زاب]23 :

احلم��د هلل ال��ذي ف��رض علين��ا اجلهاد ،طريق ذات الش��وكة ،طريق العزة ،طريق رفعة اإلس�لام .أنا الش��هيد
احلي بإذن اهلل (زياد العبد حممود سعادة) ،ابن اإلسالم ،ابن (سرايا القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد
اإلسالمي يف فلسطني) ،أقدم نفسي رخيصة هلل ابتغاء مرضاته ،ومن أجل رفع كلمة ال اله إال اهلل ،وخوف من
جربوته ،وطم ًعا للجنة.
كم��ا وأق��وم بعمل��ي هذا ردا عل��ى اجلرائم اليت يرتكبها العدو الصهيوني من اغتياالت ،واعتقاالت ،وتدمري،
وجتريف ،وبإذن اهلل لن تعيش "إسرائيل" بأمن وأمان طاملا لن ترحل عن أرضنا ،سنظل نقاومهم ونالحقهم يف
كل مكان ،ويف أي زمان ،وبكل قوة سنفجرهم ،سنجعلهم أشالء حتى ننال إحدى احلسنيني النصر أو الشهادة.
ويف وصييت هذه أوجه رس��الة لألمة اإلس�لامية :وإىل كل مس��لم ش��ريف عيونه على اإلس�لام ،أن تتمسكوا
باإلس�لام وأن ال تتخلوا عن طريق ذات الش��وكة ،وأن ال تتخلوا عن س�لاحكم الش��ريف ،كما أدعو إىل الوحدة
لنلقنه��م الويالت بإذن اهلل.
كم��ا أوج��ه رس��الة ألم��ي الغالي��ة ،وأب��ي الغال��ي :الذي��ن تعب��ا يف تربي�تي وأطل��ب منكم��ا أن تس��احماني ،وال
حتزن��ا عل��ى فراق��ي ،إن��ي واهلل أحبكما ويعلم اهلل كم أحبكما ،ولكنها اجلنة ،وأرجو منكما أن تفرحا وتدعوا لي
بالرمح��ة والغف��ران وأن يتقبلين اهلل ش� ً
�هيدا.
وأوج��ه رس��الة إىل إخوان��ي األع��زاء ،وأخوات��ي األع��زاء :وأق��ول هل��م ال حتزنوا عل��ى فراقي ،وأطل��ب منكم أن
حتافظ��وا وتلتزم��وا بالصل��وات اخلم��س والفرائ��ض ،وأن تس��احموني إن أخط��أت يف حقكم ،وأن تدع��وا لي باخلري
واملغفرة.
وأوج��ه ً
أيض��ا رس��الة إىل أصدقائ��ي األع��زاء ،وأبن��اء (س��رايا الق��دس) :الذي��ن م��ا قص��روا مع��ي يف ش��يء ،وأن
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تساحموني إن أخطأت يف حقكم ،كما وأدعوكم لالستمرار يف نهج املقاومة ،وأن تدعوا لي باملغفرة والرمحة.

وأخ�يرا رس��الة موجه��ة للفصائ��ل الفلس��طينية :أرج��و منك��م أن تتح��دوا م ًع��ا عل��ى قل��ب رج��ل واح��د ،وأن
تبتع��دوا ع��ن احلزبي��ة ،وع��ن االقتت��ال الداخل��ي فه��ذا كل��ه يف مصلح��ة الع��دو.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
زياد العبد أبو سعادة
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الشهيد
المجاهد

شادي مصطفى مسعود السقا

تاريخ الوالدة.1984/08/26 :
تاريخ الشهادة.2007/08/21 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة القرارة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثناء تنفيذه ملهمة جهادية بالقرب من مس��توطنة "كوس��وفيم"
جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا ونبينا حممد ﷺ .أما بعد:
أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (ش��ادي مصطفى مس��عود الس��قا) (أبا محزة) املنظ��م يف صفوف (س��رايا القدس)
اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،ابن مسجد اهلدى ،سأقوم بعملي هذا اجلهادي رغبة
مين يف ابتغاء مرضاة اهلل تعاىل ،نس��أل اهلل أن يكون هذا العمل ً
خالصا لوجهه الكريم.
إىل أمي احلنونة ،إىل أبي املعطاء احلنون :أرجو منكم أن تساحموني.
إىل أصدقائي اجملاهدين :أرجو منكم أن تواصلوا طريق اجلهاد واملقاومة ،واحملافظة على الصلوات اخلمس
يف املساجد ،والتخلي عن احلزبية اللعينة القذرة.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
شادي مصطفى السقا

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :عوض اهلل إبراهيم شتات) و(حممد أمحد أبو سامل) وكالهما من مدينة القرارة مبحافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

ضياء احلق حممد شريف أبو دقة

تاريخ الوالدة.1985/10/20 :
تاريخ الشهادة.2007/06/27 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة بين سهيال  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي اليت حاولت التوغ��ل لبلدة (خزاعة) جنوب
قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
لق��د انتمي��ت إىل (س��رايا الق��دس) م��ن أجل اهلل ،ومن أجل اجلهاد يف س��بيل اهلل ،ونتمنى من كل الش��باب أن
يكونوا على خطا الشهداء األبرار .وحنن أبناء (سرايا القدس) سنكون إن شاء اهلل خملصني لوجه اهلل ،ال لتنظيم
أو ألج��ل أن يق��ال عنه��م أنه��م مات��وا ليقال عنهم ش��هداء أو من أجل أن يقال أنه م��ات ليكون بطل .واحلمد هلل إن
ش��باب (س��رايا القدس) هم من خرية أبناء الوطن.
وإن�ني أمتن��ى الش��هادة يف س��بيل اهلل ،ب��ل وأمتن��ى أن أقت��ل وأرج��ع ،وأقت��ل وأرج��ع ،وأقت��ل وأرجع ،حت��ى أنال
الش��هادة .والش��هادة احلقيق��ة معروف��ة أن الس�لاح البد أن يكون وج ًه��ا لوجه ،والقتال وج ًها لوج��ه .وربنا يوعدنا
الش��هادة اليت نستحقها.
أوصي أصدقائي يف اجلهاد :أن يواصلوا الدرب؛ ألن اجلهاد يف فلسطني فرض عني وواجب على كل مسلم
أن جياهد يف سبيل اهلل.
وأوصي أصدقائي يف املقاومة ورفاقي يف الدرب :أن يستمروا يف اجلهاد ،وال ينتهوا مهما كانت الظروف ،وال
يغرنهم متاع الدنيا من مال أو وظائف أو أي شيء ،ﱹﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ صدق اهلل العظيم[ .احلديد]20 :
إىل أهل��ي األع��زاء :إذا مسعت��م خ�بر استش��هادي ال تهن��وا وال حتزن��وا إن كنتم مؤمنني ،واس��تقبلوا ش��هادتي
بالفرح��ة وكأن�ني يف عرس.
أمتنى من أصدقائي يف الدرب :أن يتواصلوا مع أهلي وعائليت وزيارتهم ً
دوما.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ضياء احلق حممد أبو دقة
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الشهيد
المجاهد

عبد اهلل حسن مجعة أبو عودة

تاريخ الوالدة.1983/12/13 :
تاريخ الشهادة.2002/04/19 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال
الصهيون��ي بالق��رب من مس��توطنة (كف��ار داروم) جنوب قطاع
غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

عل��ى طري��ق ذات الش��وكة منض��ي أبناء (س��رايا القدس) اجلناح العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف
فلسطني) لنزرع الرعب والقتل يف صفوف أبناء القردة واخلنازير ،ونزرع األمل يف قلوب املستضعفني من أبناء
هذا الش��عب املرابط ونش��في صدور قوم مؤمنني.
ً
َ
ً
وانتقاما لدماء الشهداء يف أرض الرباط ،لنلقن شارون وجنده
مرضاة هلل
واتكال على اهلل ،نقوم بهذه العملية
ً
درسا يف املواجهة والقتال ،ونرد له الصاع صاعني .وها أنا الشهيد احلي ابن (سرايا القدس) (عبد اهلل حسن مجعة
أب��و ع��ودة) أتق��دم حن��و الطاغ��وت ولس��ان حال��ي يق��ول ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .ط��ه.]84 :
وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد اهلل حسن أبو عودة
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الشهيد
المجاهد

عبد الكريم موسى عودة شتات

تاريخ الوالدة.1986/10/30 :
تاريخ الشهادة.2011/10/29 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :جورت اللوت  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قص��ف صاروخ��ي مباش��ر
م��ن طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثن��اء إش��رافه عل��ى ختري��ج
دورة لس�لاح اهلندس��ة يف موق��ع (مهاج��ر) يف حمافظ��ة رف��ح.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم�د هلل رب العاملين ،والصلاة والسلام عل�ى س�يدنا حمم�د ﷺ ،احلم�د هلل ال�ذي جعلن�ا عل�ى أرض الرباط
نرابط على أرض فلسطني ،ونقاتل وجناهد يف سبيل اهلل .يقول الرسول ﷺ( :إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهلل
للمجاهدي�ن يف س�بيل اهلل ،م�ا بين الدرجتني كما بني الس�ماء واألرض)[ .صحيح البخاري]
وقال تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران]169 :
ه��ذه وصي�تي العاب��د لرب��ه ،اجلن��دي يف س��بيل اهلل الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (عب��د الكري��م موس��ى ش��تات) ابن
ً
اإلس�لام العظيم ،وابن (س��رايا القدس) .احلمد هلل الذي جعلين مس� ً
وجماهدا يف س��بيله ،فاجلهاد يف س��بيل اهلل
�لما
فريضة على كل مسلم بالغ عاقل ،فريضة مثل الصالة والصيام وباقي الفرائض فال يعقل أن نأخذ الفرائض
السهلة واليت ال يوجد فيها ضرر أو تعب أو مشقة ،فهذا قمة يف اإلثم أن نأخذ أمو ًرا يف اإلسالم ونرتك أمو ًرا أخرى
حبجج وذرائع فارغة يزينها الشيطان ،والتمسك بهذه الدنيا الفانية واليت لو كانت تعادل جناح بعوضة عند
اهلل ما س��قى كافرًا منها شربة ماء.
فاجله��اد يف س��بيل اهلل كم��ا ورد يف كت��اب اهلل واألحادي��ث الش��ريفة أفض��ل األعم��ال بع��د اإلمي��ان باهلل ،وإن
اجله��اد س��ياحة ه��ذه األم��ة ،فعدون��ا الكاف��ر ال يق��دم وال يؤخ��ر يف ه��ذه الدني��ا .فه��ذا ق��در اهلل واحلم��د هلل عل��ى
اصطفائ��ه لن��ا ش��هداء واحلم��د هلل عل��ى قدره.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد الكريم موسى شتات
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الشهيد
المجاهد

عبيد سامي عبيد شعث

تاريخ الوالدة.1987/03/02 :
تاريخ الشهادة.2007/06/20 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة القرارة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي ال�تي حاول��ت التوغ��ل يف منطق��ة (الق��رارة)
جن��وب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل خال��ق املرس��لني ،احلم��د هلل ناصر املس��تضعفني ،والصالة والس�لام على إمام
اجملاهدي��ن س��يدنا حمم��د ﷺ ،احلم��د هلل القائ��ل يف كتاب��ه العزي��ز ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]14 :

يا ربي إن اليهود قد طغوا يف البالد ،وأكثروا فيها الفساد ،فصب عليهم يا ربنا ً
أسواطا من العذاب ،احلمد
هلل الذي جعلنا جنو ًدا للحق نرفع راية اإلسالم عالية خفاقة .ر ًدا على اجلرائم اليت يرتكبها االحتالل الصهيوني
حبق أبنائنا ،أبناء ش��عبنا اجملاهد من اجملاهدين واألطفال وآخرها جمزرة ش��اطئ البحر وجمزرة غزة اليت راح
ضحيته��ا  11ش� ً
�هيدا منه��م ق��ادة (الس��رايا) (الوادي��ة) و(الس��يقلي) ،وجرائ��م كثرية منه��ا اغتيال الش��هيد القائد
العام لـ (س��رايا القدس) (حممد الش��يخ خليل) ،و(خالد الدحدوح) و(حممد وأمين الدحدوح) ،و(الدبش) و(أبو
مسهدانة) و(املدهون) و(أبو القرع) .ور ًدا على التآمر على املقاومة لنؤكد لعدونا أننا مستمرون يف املقاومة حتى
دحر آخر خنزير حمتل ألرضنا .وإن سياسة االغتياالت لن تزيدنا إال إصرا ًرا على نهج املقاومة واجلهاد .وأهدي
هذا العمل املتواضع ألرواح الش��هداء الذين س��بقوني إىل اجلنة بإذن اهلل ،وإىل إخواننا األس��رى وإخواننا اجلرحى.
الله��م ي��ا ربن��ا اش��ف بن��ا وجبهادن��ا املقاوم صدور ق��وم مؤمنني ،ربن��ا أفرغ علينا ص�برًا وثبتن��ا وانصرنا على
الق��وم الكافري��ن ،الله��م آم�ين .آم�ين .فه��ا أنا أق��دم روحي رخيصة يف س��بيل اهلل وه��و الوحيد الق��ادر أن يدمر بين
صهيون .ومن هذا املنطلق جئت ألقدم أغلى ما أملك ألحرر البالد من تدمري وجترب وتس��لط بين صهيون على
األم��ة اإلس�لامية ،وأس�ير عل��ى نه��ج الش��هداء وأهدي هذا العم��ل املتواضع إىل الش��هداء مجي ًعا إىل روح الش��هيد األخ
الصديق األستاذ (حممد خليل األعوج) ،وقد حان الوقت ألقتص من أذناب اليهود ،ولكل الشهداء إلعالء راية ال
إل��ه إال اهلل حمم��د رس��ول اهلل .ف�لا حتزنوا على فراق��ي أهلي ،أصدقائي ،أبناء (حركة اجلهاد اإلس�لامي).
ورس��اليت إىل اإلخ��وة يف حرك��ة (فت��ح) و(مح��اس) :التفت��وا إىل الع��دو الذي يغت��ال منا كل ي��وم ،وابتعدوا
ع��ن احلزبي��ة ،واعرف��وا أن هن��اك ع��د ًوا واح� ً�دا جي��ب أن تص��وب بنادقنا وعبواتن��ا وصوارخينا حن��وه ،إنه العدو
الصهيون��ي ،ولي��س عل��ى أنفس��نا ،وأن تبتعدوا ع��ن االقتتال الداخل��ي ال مسح اهلل.
رساليت إىل قادتي يف (حركة اجلهاد اإلسالمي) :اثبتوا يف وجه املؤامرات اليت حتاك ضد املقاومة ،وال شيء
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ميك��ن أن حيرفك��م ع��ن طريقك��م اجله��ادي املق��دس مهما كان حجم التي��ار املضاد ،وس��تكونون ً
دوما أقوى من
اجلميع ،وواصلوا نهج (الش��قاقي) (أبو إبراهيم).
ورس��اليت إىل إخواني يف (س��رايا القدس) :ش��كرًا ً
واحدا ً
جزيل لكم ً
واحدا ،وش��كري اخلاص لطاقم التدريب
الذي دربنا يف الدورة األخرية ،وال نستثين ً
أحدا ،وحتياتي وسالمي ألبناء جمموعيت وإىل مجيع كوادر وأعضاء
ً
(حركة اجلهاد اإلسالمي) وجناحها العسكري (سرايا القدس) من رفح جنو ًبا إىل غزة وجنني مشال ،وخيلف
القائد ألف قائد وحيمل اللواء فارس جديد.
ورس��اليت إىل أهلي مجي ًعا( :أمي) الغالية ال حتزني على فراقي ،فإني بإذن اهلل تعاىل ذاهب إىل جنة عرضها
الس��موات واألرض ،افرح��ي وك�بري عندم��ا تس��معني نب��أ ارتقائ��ي إىل اهلل ش� ً
�هيدا ،فب��إذن اهلل س��تكونني أول م��ن
يتش��فع له إن ش��اء اهلل ،وس�لامي لك حتى نلتقي يف اجلنة بإذن اهلل.
أب��ي الغال��ي :ال حت��زن عل��ى فراق��ي ،فإن��ي ذاه��ب إىل اجلن��ة ،بعدم��ا أقت��ل ع��د ًدا من الذي��ن احتل��وا أرضنا منا
بالق��وة ،وه��ذه الش��هادة كن��ت أحب��ث عنه��ا من زمان واآلن بإذن اهلل س��أناهلا وس��تكون ثاني الذين سأتش��فع هلم،
ُ
وأدع ل��ي بالرمحة.
إخوان��ي وأخوات��ي( :رام��ي) و(حمم��د) و(أمح��د) و(حمم��ود) وأخ�تي العزي��زة احلبيب��ة (ريه��ام) ،اص�بروا ي��ا
إخوان��ي عل��ى فراق��ي واحتس��بوني عن��د اهلل ش� ً
�هيدا ،وال حتزن��وا ب��ل افرح��وا كثي�رًا ،وك�بروا عندم��ا تس��معون
ارتقائ��ي إىل اهلل ب��إذن اهلل .وحافظ��وا عل��ى صلواتك��م يف املس��جد وخاص��ة ص�لاة الفج��ر ملتق��ى اجملاهدي��ن.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبيد سامي شعث
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الشهيد
المجاهد

عالء أمحد حممد أبو ريدة

تاريخ الوالدة.1987/02/16 :
تاريخ الشهادة.2009/01/13 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة خزاعة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه ومع��ه اثن��ان م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اس��تهداف صاروخ��ي مباش��ر م��ن طائ��رات
االس��تطالع الصهيوني��ة جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

حتمي محاها بالنفوس سرايانــــا
رايات املصطفى من جديد قد بدت
بعزم يعلن أن اجلهاد أساســــــــــه
وعلى عهد الشقاقي ميضي جندنا
جند حممد واالسم جهاد إسالمي
يســــأل مـــــــــن أنتـــــــــم قلنـــــــا
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي دلن��ا عل��ى طري��ق اجله��اد ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د جحاف��ل
اجملاهدي��ن ،س��يدنا حمم��د وعل��ى آل��ه وعل��ى م��ن س��ار عل��ى درب��ه ونهج��ه إىل ي��وم الدي��ن .وبع��د:
أب��ي العزي��ز :أعل��م أن��ك س��تتأمل بفقدان��ك أح��د أبنائ��ك ،ولكن اخلنس��اء ضح��ت بابنه��ا وإخوته��ا مجي ًعا ،فال
شهيدا يف سبيل اهلل عز وجل ً
حتزن وارفع رأسك؛ ألن ولدك مات ً
أول ،ثم يف سبيل حترير هذه األرض املباركة.
أب��ي احلبي��ب :رجائ��ي األخ�ير ع�بر س��طور ه��ذه الوصي��ة ،أن تب��دأ الدع��اء ل��ي ب��أن يدخل�ني رب��ي اجلن��ة ،وأن
يزوج�ني باحل��ور الع�ين ،وإىل اللق��اء يف جن��ات الف��ردوس (أب��ي) احلبي��ب.
إخواني وأخواتي األعزاء :ادعوا لي بالرمحة واملغفرة وس��احموني ،وس��احموني إذا أس��أت لكم أو ألحد منكم
يف يوم من األيام ،وأملي كبري إن شاء اهلل عز وجل ،وعزائي الوحيد لكم أنين طاملا متنيت الشهادة ،وها أنا أناهلا
بفضل اهلل وكرمه علينا أمجعني.
ويف اخلت��ام :أحبب��ت أن أق��دم كلم��ة إىل الع��امل العرب��ي بأس��ره واألمة الفلس��طينية خاصة :أيها احل��كام العرب
كفاكم ً
ً
وتقاعس��ا ،اصحوا من نومكم العميق ،إن املس��جد األقصى املبارك يف خطر ،وكل إنس��ان مس��لم
ختاذل
مطالب حبمايته ،والدفاع عنه ليس مقتصرًا على الفلسطينيني فحسب ،واهلل إنكم حماسبون على ختاذلكم هذا.
أيها الشعب الفلسطيين احلبيب :جيب علينا أن ندافع عن أرضنا املباركة حتى آخر قطرة دم يف عروقنا،
وال أنسى أن سبب تعريف بـ (سرايا القدس) كان دعائي وصالتي وتوسلي إىل اهلل عز وجل أن يلحقين بالشهداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالء أمحد أبو ريدة
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :سليمان مجعة عميش) ،و(نضال أبو ريدة) وكالهما من مدينة خزاعة مبحافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

عالء محدي حسن الشاعر

تاريخ الوالدة.1987/04/11 :
تاريخ الشهادة.2005/01/12 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "موراج"
الصهيوني��ة جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد اهلل رب العاملني ،واحلمد اهلل على نعمة اإلسالم العظيم ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،احلمد اهلل الذي
جعلنا من عشاق الشهادة يف سبيل اهلل ،احلمد هلل الذي أماتنا على فطرة اإلسالم ،وجعلنا من أبناء سيد املرسلني.
أنا أخوكم املهاجر إىل اهلل( :عالء محدي حسن الشاعر) ابن اإلسالم ،ابن (سرايا القدس) .وبعد:
إخوان��ي وأحبائ��ي :أوصيك��م بتق��وى اهلل ،وأن تس��عوا إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها الس��موات واألرض،
أعل��م أن ه��ذه الدني��ا ل��ن ت��دوم ألحد ،خلقنا اهلل لكي جناهد يف س��بيله فهذه أرض رباط وجه��اد إلي يوم القيامة،
يقول اهلل تعاىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]191 :وق��ال تع��اىل:
ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت]69 :

إنين أحتس��ب نفس��ي ش� ً
�هيدا عند اهلل ،وإني أقدم نفس��ي رخيصة يف س��بيل اهلل ونصر ديننا ،أحتس��ب نفس��ي
هلل عز وجل ألنتقم من العدو الصهيوني الذي يرتكب أبش��ع اجلرائم يف حق ش��عبنا.
إن الش��هادة يف س��بيل اهلل أش��هى إىل نفس��ي م��ن العس��ل ،وقس� ً�ما لنط��رق أب��واب اجلن��ة جبماجم ب�ني صهيون،
وس��يبقي بين صهي��ون ً
خرافا جلزاري (الس��رايا).
إل��ي أم��ي الغالي��ة :أس��ال اهلل أن جيعل��ك م��ن املؤمن��ات الصاب��رات ،وه��ا أنا أقدم نفس��ي هلل عز وجل ،أس��تحلفك
باهلل العظيم أن ال حتزني ،وأن ال تبكي علي ،بل افرحي ألني أحتسب نفسي ً
شهيدا يف الفردوس األعلى إن شاء
اهلل ،وأن��ي أع��رف يا(أم��ي) أن الف��راق صعب ً
جدا ،ولكنها س��لعة اهلل أال إن س��لعة اهلل اجلن��ة وعد بها عباده املتقني.
إل��ي أب��ي الغال��ي :علي��ك بالص�بر ،واحتس��اب األم��ر ،وأن تصرب؛ ألن الش��هيد يش��فع يوم القيامة يف س��بعني من
أهل��ه ،وي��رى مقعده يف اجلنة إن ش��اء اهلل.
إل��ي إخوان��ي وأخوات��ي :كون��وا م��ن الصابرين ،وال حتزنوا ،وس��احموني ،وادعوا اهلل ل��ي أن يدخلين اجلنة يف
الفردوس األعلى ،وال حتزنوا؛ ألني ش��هيد عند اهلل.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :شاكر مجال جودة) من سكان حي الشابورة مبحافظة رفح.
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إلي الشعب البطل :يا من تسطرون بدمائكم أروع مالحم البطوالت مع بين صهيون ،أوصيكم بتقوى اهلل.
ً
عظيما أن منوت على هذه األرض املباركة ،أرض اإلس��راء واملعراج.
وإنه كم يكون

إل��ي أخ��ي اجملاه��د :أش��د عل��ى أياديكم أيها اجملاه��دون ،وال ترحيوا الع��دو من ضرباتكم ،واعلموا أنه ال س�لام
م��ع أبن��اء الق��ردة واخلنازي��ر وقتل��ة األنبي��اء ،وأن ال تتنازع��وا بينكم ،وكونوا أش��داء على الكف��ار رمحاء بينكم،
واعتصم��وا حبب��ل اهلل مجي ًع��ا وال تفرق��وا ،وكون��وا كالبني��ان املرصوص يش��د بعضه ً
بعضا ،كون��وا القوامني
باحل��ق الناطقني به.
وأخريًا :أدعو اهلل أن يقطعين أش�لاء يف س��بيله ،وأن يس��دد رمييت ويبطش ويهلك أعداء اهلل ،وس�لامي إىل (أبو
ل��ؤي) و(أب��و حمم��د) و(أب��و ثائر) و(أبو خال��د) و(أبو حممود) الذين كانوا أعز أصحاب��ي املخلصني حفظهم اهلل،
ورجائي من اجلميع أن يس��احموني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عالء محدي الشاعر
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الشهيد
المجاهد

عمر حممود عبد العزيز نوفل

تاريخ الوالدة.1978/12/11 :
تاريخ الشهادة.2004/11/06 :
البلدة األصلية :قرية السوافري الغربية  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي األمل  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى أح��د املس��توطنات غ��رب
مدين��ة خانيونس.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،احلمد هلل ناصر املستضعفني ومذل املستكربين ،والصالة والسالم على إمام اجملاهدين
حمم��د ﷺ وعل��ى صحابت��ه الغ��ر امليام�ين .احلم��د هلل ال��ذي فرض علين��ا اجلهاد حيث ق��ال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]73 :احلم��د هلل
ال��ذي أذن للمس��تضعفني الدف��اع ع��ن أنفس��هم وعن بيوتهم حي��ث ق��ال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .احل��ج]39 :

يف ظل هذا الوجود نقول اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب واملوت للطغيان ،وعليه فقد قررنا االستجابة لنداء
دينن��ا الش��رعي وواج��ب اجله��اد يف س��بيل اهلل والقيام بهذا العمل االستش��هادي يف عمق صف��وف العدو الصهيوني،
س��ائلني اهلل أن يتقب��ل من��ا عملن��ا ه��ذا ً
خالص��ا لوجهه الكريم وش��اف ًيا لصدور املؤمنني وأس��ر الش��هداء ،ور ًدا على
اجمل��ازر اليومي��ة ال�تي يق��وم به��ا الع��دو الصهيوني الغ��ادر على أبناء خانيون��س الصمود .نس��أل اهلل تعاىل أن جيعل
عملنا هذا ً
سندا ألمتنا اجملاهدة .اللهم خذ أرواحنا رخيصة من أجلك ،اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى ،اللهم
اجعل من موتنا حياة لإلس�لام ولكافة املس��لمني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عمر حممود نوفل

(*) هو الشهيد اجملاهد( :رمزي حممد اجلعبري) من سكان حي الكتيبة مبحافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

حممد أمحد خليل أبو سامل

تاريخ الوالدة.1984/09/01 :
تاريخ الشهادة.2007/08/21 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثناء تنفيذه ملهمة جهادية بالقرب من مس��توطنة "كوس��وفيم"
جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

املؤمنون الذين جاهدوا أعداء اهلل ،والنفس ،والش��يطان ،وصربوا على الفنت واألذى يف س��بيل اهلل ،س��يهديهم
اهلل س��بل اخل�ير ،ويثبته��م عل��ى الص��راط املس��تقيمَ ،
وم��ن ه��ذه صفت��ه فه��و حمس��ن إىل نفس��ه وإىل غ�يره .وإن اهلل
س��بحانه وتع��اىل مل��ع َمن أحس��ن ِمن َخ ْل ِق��ه بالنصرة والتأيي��د واحلفظ واهلداية.
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا،
من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له ،وأشهد أن ً
حممدا
عبده ورسوله صلوات اهلل وسالمه عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .حتية طيبة أما بعد:
أهلي وإخواني وأحبائي يف دين اهلل :إن اجلهاد أصيل مكني يف هذا الدين ،وهو روح اإلسالم وخالصته ،وهو
س��ر قوته وعنوان وجوده وحيويته ،وهو الس��بيل املضمون املأمون الذي يس��لكه املؤمنون الصادقون ،ويصلون
ب��ه إىل جن��ات النعي��م ،وينال��ون رض��وان رب العامل�ين ،فمن املعلوم أن اخللق كلهم مل��ك هلل وعبيد ،وأن اهلل يفعل
وملكه ما يريد ،ال ُيس��أل عما يفعل وهم ُيس��ألون وال ُيقال ملا مل ُيرد ِ َل َ ْل يكن؟
يف ُملكه ِ
ً
ومع هذا فقد اش�ترى اهلل تعاىل من املؤمنني أنفس��هم لنفاس��تها لديه ،إحس� ً
وفضل ،ورقم ذلك العقد
�انا منه
الكريم يف كتابه القديم فهو ُيقرأ ً
أبدا بألس��نتهم ويتلى ،فقال تعاىل يف كتابه احلكيم :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

أهل��ي وإخوان��ي وأحبائ��ي يف دي��ن اهلل :جي��ب أن تعلم��وا أن األجل حمت��وم ،وأن الرزق مقس��وم ،وأن ما أخطأ ال
يصي��ب ،وأن س��هم املني��ة ل��كل أح��د مصي��ب ،وأن كل نف��س ذائقة املوت ،وأن م��ا قدر ً
أزل ال خيش��ى فيه الفوت،
وأن اجلن��ة حت��ت ظ�لال الس��يوف ،وأن ال��ري األعظم يف ش��رب كؤوس احلتوف ،وأن من اغربت قدماه يف س��بيل
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :عوض اهلل إبراهيم شتات) و(شادي مصطفى السقا) وكالهما من مدينة القرارة مبحافظة خانيونس.
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اهلل حرمه اهلل على النار ،وأن من أنفق دينا ًرا كتبه اهلل بسبعمائة .ويف رواية أخرى بسبعمائة ألف ،وأن الشهداء
عند اهلل من األحياء ،وأن أرواحهم يف جوف طري خضر تتبوأ من اجلنة حيث تش��اء ،وأن الش��هيد يغفر له مجيع
ذنوبه وخطاياه ،وأنه يش��فع يف س��بعني من أهل بيته ومن وااله ،وأنه يأمن يوم القيامة من الفزع األكرب ،وأنه
ال جيد كرب املوت ،وال هول احملشر وأنه ال حيس أمل القتل إال كمس القرصة ،وكم للموت على الفراش من
سكرة وغصة ،وأن الطاعم النائم يف اجلهاد أفضل من الصائم القائم يف سواه ،ومن حرس يف سبيل اهلل ال تبصر
النار عيناه ،وأن املرابط جيري له أجر عمله الصاحل إىل يوم القيامة ،وأن ألف يوم ال تس��اوي ً
يوما من أيامه ،وأن
رزق��ه جي��ري علي��ه كالش��هيد أب� ً�دا ال ينقطع وأن رباط يوم خري م��ن الدنيا وما فيها أمجع ،وأنه يؤمن من فتنة
القرب وعذابه ،وأن اهلل يكرمه يوم القيامة حبسن مآبه .إىل غري ذلك من الفضل الذي ال يضاهى وال ينتهي ،واخلري
ال��ذي ال يتناه��ى .يق��ول اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .النس��اء]95 :

أهل��ي وإخوان��ي وأحبائ��ي يف دي��ن اهلل :طري��ق اجله��اد يف س��بيل اهلل طوي��ل وصع��ب ،وحيت��اج إىل صرب وحتمل
حت��ى نلق��ى إح��دى احلس��نني ،إم��ا النصر عل��ى أعداء الدين أو الش��هادة يف س��بيل اهلل.
أهلي وإخواني وأحبائي يف دين اهلل :أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل عز وجل ،واحلفاظ على سنة نبينا حممد ﷺ،
وأن تسريوا على نهج الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وعلى من تبعهم من الصاحلني واجملاهدين .أما بعد:
أقسم باهلل أني أحبكم مجي ًعا ،ولكن أحب أن أموت يف سبيل اهلل ،وأن ألتحق بركب رفقاء الدرب والشهادة.
ً
ك��م ه��و صع��ب فراقك��م ،ولك��ن ك��م ه��و مجي��ل أن ألق��ى اهلل ع��ز وج��ل
مضرج��ا بالدم��اء .ه��ذه وصي�تي لكم:
أوصيك��م ب��أداء الصل��وات اخلم��س يف أوقاته��ا ،وق��راءة الق��رآن ،والعمل مبا جاء يف القرآن والس��نة ،وص��وم النوافل،
واإلكث��ار م��ن الدع��اء ل��ي والتص��دق عين قدر اإلم��كان ،كما أطلب منك��م زيارتي يف قربي.
أم��ي احلبيب��ة الغالي��ة :س��احميين ،وادع��ي ل��ي وال تبك��ي عل� ّ�ي ،ف��إن لقاءن��ا يف اجلن��ة ب��إذن اهلل ،واهلل إني أحبك
وأعل��م أن فراق��ك صع��ب ،لك��ن س��احميين .أمتن��ى م��ن اهلل أن تص�بري ي��ا (أم��ي) ،فأن��ا أحب��ك؛ ألن��ك ً
دائم��ا كنت
العط��اء ال��ذي ال ينته��ي وس��تبقني إن ش��اء اهلل ،فاحتس��بيين ي��ا (أم��ي) فأنا س��أكون مع من اختاره��م اهلل جلواره،
فاحتس��بينا مجي ًعا وقولي" :اللهم فرّج لي مصيبيت وأجرني يف مصيبيت واخلفين خريًا فيها" .وأس��تودعك اللهم
دين��ك وأمانت��ك وخواتيم أعمالك.
أب��ي احلبي��ب الغال��ي :اح�ترم رغب�تي واحتس��بين عن��د اهللَ ،ف َم��ن س��اعدني للوص��ول للجن��ة ال ُي��زى س��وى
بش��فاعيت ل��ه ،فاجعل�ني مس�تر ً
حيا ً
دائم��ا وفخ��و ًرا بأب أنا ابن��ه أمام ربي وخلق��ه ،فبعزة اهلل يا غال��ي أن ترحيين يف
قربي ،وال تفعل ً
وإنا هلل ّ
شيئا سوى احتسابي عند اهلل ،فاهلل أعطى واهلل أخذّ ،
وإنا إليه مجي ًعا راجعون .وساحمين
إن كن��ت أخط��أت يف حق��ك ،وأطل��ب من��ك أن ترب��ي إخوت��ي على نفس الطري��ق ،طريق اجلهاد يف س��بيل اهلل.
إخوان��ي وأقارب��ي األع��زاء :احلم��د هلل ال��ذي هدان��ي لإلس�لام ،ورزق�ني الش��هادة يف س��بيله ،فأرج��و منك��م أن
تواظبوا على الصالة والعبادات ،وأن تربوا أبناءكم الرتبية اإلسالمية الصحيحة ،وأمتنى منكم أن تساحموني
إن أخطأت َ
يوما معكم ،وأوصيكم بالتحاب والتماس��ك ،وأن يصفح بعضكم عن بعض ،وأن تصلوا األرحام ،وأن
تكرم��وا من يزوركم يف عرس��ي.
أصدقائي وأحبيت يف دين اهلل :س��احموني ،وادعوا لي باملغفرة ،وال تنس��وني من صاحل الدعاء ،وال تقطعوني
وزوروني بقربي ،بارك اهلل فيكم ،وأرجو منكم أن تواصلوا طريق اجلهاد واملقاومة واالستشهاد ،واحملافظة على
الص�لاة ،وخاص��ة ص�لاة الفج��ر يف املس��اجد ،والتخلي ع��ن احلزبية؛ ألن احلزبي��ة تقتل صاحبه��ا ،واخلصوا ً
دائما
433

الني��ة م��ع اهلل .وك��ي ال أنس��ى أتق��دم إلخوان��ي يف (حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي يف فلس��طني) وجناحه��ا العس��كري
ً
جماهدا يف س��بيله ،بالش��كر اجلزيل ملا قدم��وه لي كي أصل
(س��رايا الق��دس) األحي��اء منه��م ،وم��ن لقي اهلل تعاىل
هل��ذا الطري��ق ،طري��ق اجله��اد وطري��ق الع��زة والكرام��ة ،كما أطل��ب منكم االس��تمرار يف خيار اجله��اد واملقاومة،
وإياكم وأن توقفوا العمل اإلستشهادي ،وأن تبقوا ً
شوكا يف حلق بين صهيون ،تسقوهم املوت يف كل حلظة،
ال يهمكم من خالفكم فأنتم بإذن اهلل على الطريق الصحيح والسليم ،طريق الشهداء والوفاء لدمائهم الطاهرة.
كما أطلب من إخواني يف (حركة اجلهاد اإلسالمي) وجناحها العسكري (سرايا القدس) أن يكون عرس
ً
مطابقا ملا جاء بالقرآن والسنة ،وأطلب منكم عدم طباعة صور لي ،وأن يكون موكب التشييع ً
صامتا
الشهادة
وأطل��ب م��ن إخوان��ي اجملاهدي��ن ع��دم إط�لاق الرص��اص وتوفريه��ا لقت��ال الع��دو الصهيون��ي .وكل م��ن خيال��ف
الوصية فليتحمل اإلثم.
أم��ا بالنس��بة لديون��ي فه��ي مدون��ة ،وأطل��ب م��ن كل ش��خص ل��ه دي��ن أو ح��ق عل��ي أن يذه��ب إلخوان��ي يف
(حرك��ة اجله��اد اإلس�لامي) وألهل��ي ،فه��م جاه��زون لس��داده مهم��ا ك�بر أو صغ��ر.
وهذه رسالة إىل بين صهيون :ارحلوا عن أرضنا ،وإن مل ترحلوا سنجعلكم ترحلون بعملياتنا االستشهادية
وصوارخين��ا املبارك��ة ،ول��ن ترمحك��م بن��ادق جماهدين��ا ،وال أحزمته��م الناس��فة فهاه��م أحف��اد املصطف��ى ﷺ
يع��دون لك��م الع��دة لقتالك��م إىل ي��وم الدي��ن ،ولن نرضى إال بفلس��طني كامل��ة من حبرها إىل نهره��ا .املوت لبين
صهي��ون ،امل��وت لب�ني صهي��ون ،املوت لب�ني صهيون .اهلل أك�بر ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب.
ورس��الة ً
أيضا إىل أبناء الش��عب الفلس��طيين :إياكم واالقتتال ،واتركوا النزاعات واخلالفات ،واحتدوا ضد
ب�ني صهيون ،ف��إن يف االحتاد القوة ويف التفرق الضعف واهلزمية.
إخوان��ي :اإلس�لام س��بيلنا ،والش��هادة أمس��ى أمانين��ا ،وال إل��ه إال اهلل حمم��د رس��ول اهلل ،فليتقدم الش��باب املس��لم
جند اهلل وجند رس��وله وعش��اق الش��هادة ليخضبوا بالدم ش��وارع أرض اإلس��راء.
وأخ�يرًا :ل��ن أق��ول لك��م ً
وداع��ا ،بل إىل امللتقى مع النبيني والصديقني والش��هداء ،ومع م��ن اختارهم اهلل تعاىل.
أهل��ي وإخوان��ي وأقارب��ي وأحبائ��ي يف دي��ن اهلل ،س��احموني س��احمكم اهلل ،واهلل إن��ي أحبك��م مجي ًعا ،وأس��تودعوا اهلل
دينك��م وأمانتك��م وخواتيم أعمالكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد أمحد أبو سامل
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الشهيد
المجاهد

حممد خليل حممد األعوج

تاريخ الوالدة.1978/12/10 :
تاريخ الشهادة.2004/12/16 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "نيتس��ر حزان��ي" الصهيونية
جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى ش��فيع األم��ة ،وحبيبن��ا وقائدن��ا ومعلمنا حممد رس��ول اهلل ،صل��وات ربي
علي��ك وعلى صحب��ك الغر امليام�ين .أما بعد:
يا أهل الرباط :إن منهجنا ودستورنا القرآن ،وقدوتنا وشفيع أمتنا رسولنا املختار ،فيجب علينا يا أبناء هذا
الش��عب على وجه اخلصوص ،ويا أبناء هذه األمة جيب االقتداء بنهج رس��ولنا والعمل بدس��تور اهلل ،فما أتاكم
به فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نداء إىل أهل احلزبية ،وأهل الرايات امللونة بلون الدنيا وزينتها :إنكم حبزبيتكم ختليتم عن دينكم ،وعن
س�يرة رس��ولكم ف��كان لك��م ال��ذل والع��ار واملهان��ة لقول امل��وىل ع��ز وج��ل ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .حمم��د ،]7 :ي��ا م��ن ضيعت��م األمان��ة ونس��يتم األعم��ال لغ�ير أهله��ا وجل��أمت للدنيا وزينته��ا وتقولتم
قول وال ً
بألفاظ ال تصح ً
عمل وأتيتم على اهلل ورسوله ومسيتم قتالكم بالشهداء ولكن اهلل يقول  :ﱹ ﯨ
ﯩ ﯪﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]140 :اهلل أعل��م بالنواي��ا .وي��ا م��ن تقول��ون ع��ن غ�ير الرس��ول قدوتك��م
وقائدك��م ونصرك��م حزبك��م ﱹﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .اجملادل��ة]22 :
ي��ا م��ن تقاتل��ون يف أرض الرب��اط وال تعملون ضريبة الرباط بأن اهلل إذا أحب ً
عبدا ابتاله ،وأحببتم االنتقام،
ولك��ن جي��ب أن يك��ون القتل من أج��ل إرضاء اهلل وتقر ًبا وطاعة هلل .إن قتل اليهود طاعة وعبادة.
ي�ا م�ن تطلب�ون ال�رزق م�ن خمتل�ف احلكوم�ات وال�وزارات ونس�يتم ح�ق اهلل ،بأن�ه هو ال�رزاق لقول رس�ولنا
�ون َع َل�ى اهلل َح َّ�ق َت َو ُّك ِل� ِهَ ،لرُز ْق ُت ْ�م َك َم�ا ُت ْ�ر َز ُق َّ
الط ُْي َت ْغ ُ�دو ِ َ
اص�ا َو َتر ُ
الكري�م(َ :ل� ْو أَ َّن ُك ْ�م ُك ْن ُت ْ�م َت َو َّك ُل َ
خ ً
ُوح
ِ
ِب َط ًان�ا)[ .جام�ع الرتمذي]
ي��ا أه��ل الرب��اط وأكن��اف بي��ت املقدس :ارجعوا لتقوى اهلل ،ومتس��كوا حببل اهلل ،وجاهدوا يف س��بيله ،لتكون
راية اهلل هي العليا وراية الش��يطان هي الس��فلى .واعلموا أن العمل اجلهادي جيب أن يبدأ جبهاد النفس لقول اهلل:
ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الرع��د ،]11 :وم��ن ث��م جه��اد امل��ال وبالنف��س
وه��و أم��ر ه�ين م��ا دام امل��رء تغل��ب عل��ى جه��اد النف��س وت��رك املعصي��ة ،وكان عمل��ه إلرض��اء اهلل وتقر ًب��ا إلي��ه.
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أم��ا ه��ذا العم��ل اجله��ادي املتواض��ع فإمنا هو عمل لنصرة اهلل ،ومشعة حترتق من أجل إعالء راية ال إله إال اهلل
حمم��د رس��ول اهلل ،ليس��ت بالق��ول وإمن��ا بالقول والفع��ل لتضيء إليكم يا أه��ل الرباط الطري��ق ،وال تبتغي إرضاء
العب��اد وال االنتق��ام .وإمن��ا ه��و إرض��اء هلل وانتقام حلدود اهلل والتقرب هلل كي يرض��ى اهلل عنا ،ودعوتي هلل الواحد
القهار أن مين علينا بإحدى كرامات الشهداء ومنزلتهم يف الدنيا واآلخرة ،لنكون عليكم حجة يا أهل الرباط
يا من ختليتم عن نصرة اهلل ونصرمت أحزابكم وألوانكم وإرضاء ش��هواتكم.
يا من تأمرون بالتغيري جيب عليكم أن تغريوا ما بأنفسكم ،وترتكوا الدنيا وترحلوا عنها ،وتتقربوا هلل من
أج��ل آخرتك��م ،وأن تقت��دوا برس��ولكم ،وأن تندم��وا على ما فاتكم ،وأن تعي��دوا صفوفكم حتت الراية اليت رفعها
قدوتكم ،وكان له العزة والغلبة يف الدنيا واآلخرة .واهلل على ما أقول شهيد واهلل املستعان.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد خليل األعوج
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الشهيد
المجاهد

حممد زكي أمحد أبو عودة

تاريخ الوالدة.1989/03/05 :
تاريخ الشهادة.2009/01/13 :
البلدة األصلية :بلدة عبسان  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة عبسان الكبرية  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد ومعه جمموعة من اجملاهدين
يف استهداف صاروخي مباشر من طائرات االستطالع الصهيونية
يف منطقة (عبسان الكبرية) جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل ،حنمده تعاىل ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فهو
مرش��دا ،وأش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،وأش��هد أن ً
املهتد ،ومن يضلل فلن جتد له ول ًيا ً
حممدا عبده
ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ،بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح لألمة وجاهد يف اهلل حق جهاده حتى أتاه
اليقني ،فصلوات اهلل وسالمه عليك يا رسول اهلل .أما بعد:
ً
ه�ذه وصي�ة الش�هيد ب�إذن اهلل (حمم�د زك�ي أمحد أبو ع�ودة) (أبو عل�ي) ،أوصيكم أول بتق�وى اهلل ،ولزوم
طاعت�ه ،كم�ا أحذرك�م ونفس�ي من معصيته وخمالفة أوامره .كما أوصي ش�باب اإلسلام وأوصي أصحابي
ي ِّد ْث ِب ِه َن ْف َس ُه َم َ
(م ْن َم َ
مبالزمة خط اجلهاد واملقاومة؛ ألن رسول اهلل ﷺ يقولَ :
ات َو َ ْل َي ْغ ُز َو َ ْل ُ َ
ات َع َلى ُش ْع َب ٍة
ُ
فحذار يا ش�باب اإلسلام أن ميوت أحدكم ومل يغز ،واعلموا أنه من مل يلب اس�تغاثة
ِم ْن ِن َف ٍاق)[ .صحيح مس�لم]،
ِ
أخيه املس�لم فليمت على أي دين يش�اء غري اإلسلام .هذا كالم الرس�ول يا إخواني فاحذروا .امسعوا يا إخواني
َ َُ ُ
َّ ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َتُ�لُ ،ث َّم أُ ْح َيا،
كالم رس�ولكم ،وه�و يقس�م ب�اهلل ويقولَ ( :وال ِذي َنف ِس�ي ِب َي ِ�د ِه َو ِد ْد ُت أ ِّني أقا ِتل ِف َس ِ�ب ِ
ُث َّ�م أُ ْق َت ُ�لُ ،ث َّ�م أُ ْح َي�اُ ،ث َّ�م أُ ْق َت ُ
�ل)[ .صحي�ح البخاري] ،فأي�ن الذين يبيعون أنفس�هم وأمواهلم هلل لقول�ه عز وجل :ﱹﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة ،]111 :واعلموا يا أحبابي باهلل أنها ليست جنة واحدة ،بل ً
جنانا

فيه�ا م�ا ال عين رأت ،وال أذن مسعت ،وال خطر على بال بش�ر.

علي
كم��ا أوص��ي أم��ي وأخوات��ي :أن يلزمن الصلوات على وقته��ا ،وأن يقرأوا القرآن ،وأن ال يبكني وال ينحن َّ
إذا ما أماتين اهلل ً
شهيدا إن شاء اهلل؛ ألن امليت يتعذب على قدر ما ناحوا عليه.
كما أوصي :إذا ما مت أن أدفن على السنةً ،
وحلدا عسى ربي أن يرمحين.
كما أوصي :بعدم عمل أي من مظاهر االحتفاالت كما يسمى حبفل التأبني؛ ألن اإلسالم مل ينص على
هذه األشياء ،وأرجو أن تدفعوا هذه األموال اليت ستنفقونها يف االحتفاالت إىل األسر الفقرية إلدخال السرور على
أبناء الفقراء خريًا لكم مما جتمعونً ،
وخوفا من أن يس��ألين اهلل عنها ،واتقوا اهلل يف أنفس��كم وتعلموا أمور دينكم.
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كم��ا أوص��ي :بل��زوم تعل��م أمور دينكم جبد؛ ألننا خناف أن نس��أل عنكم ،كم��ا أن أفعالكم أغلبها خاطئة،
وأن�ني ب��ريء من كل منك��ر تفعلونه بعدي ً
خوفا من اهلل عز وجل.
كم��ا أوص��ي أم��ي وأخوات��ي :أن يزغ��ردن؛ ألن الي��وم عرس��ي ب��إذن اهلل ،وس��وف يزوج�ني اهلل باحل��ور الع�ين،
ويدخل�ني برمحت��ه بإذن��ه ج� َّ�ل يف عاله.
رسالة إىل أمي :أن تضمد جرحي ،وأن تعلم أن جرحي التاج إذ يعلو اجلبني ،وأذكري يا أخيت بالفخر ًأخا
راح يسعى لقتال الغادرين.
كم��ا أوص��ي م��ن يتعب��د يف املس��اجد :أن يعل��م أن كل اعتكاف��ه وركوع��ه وس��جوده لع��ب بالعب��ادة ،إمن��ا
العب��ادة بتقدي��م النف��س واألم��وال وكل ش��يء للم��وىل ع��ز وجل.
ً
كم��ا أوج��ه ه��ذه الرس��الة إىل أم��ي وأب��ي وإىل إخوت��ي :واهلل إن��ي أخ��اف عليك��م ،ولي��س خوف��ا عل��ى نفس��ي،
فبإذن اهلل وحده سأشفع وأدخلكم اجلنان ً
علي فإن اهلل أرحم بي منكم
خوفا عليكم من املوت قبلي ،فال تبكوا َّ
وم��ن كل الن��اس .وسأش��فع ألصحابي الصاحلني بإذن اهلل الواحد الصم��د ،وأوصيكم بالتزام اجلهاد وإتباع النيب
حمم��دﷺ فإنه حبيبنا وتاج رؤوس��نا.
كم��ا أوص��ي :كل من ميلك الس�لاح أن يقعد للكافرين ب��كل مرصد لقوله تعاىل :ﱹﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]5 :

كما أوصيكم أحبابي باهلل :أن نتعوذ باهلل من الرياء ،وأن ختافوا من الرياء بكل عمل تقومون به؛ ألنه إن
وجد الرياء يف عمل ضاع العمل ،كما أوصي هذه الوصية للمجاهدين ً
خوفا أن حتمي عليهم النار.
وأخ�يرًا أوص��ي إخوان��ي :أن يتعلم��وا أمور دينهم ،وال يلتفت��وا إىل من يتلقى علمه من افتاءاته الباطلة والذي
يتبع هواه ،وإياكم من التكفري فاألمة واحدة ،واتقوا اهلل وتعلموا أمور دينكم ملا هو فيه مصلحة لكم ولدينكم.
كم��ا أرج��و كل م��ن أس��أت حبق��ه أن يس��احمين ،فعس��ى اهلل أن يرمحن��ا ويدخلن��ا يف رمحته ويرمحن��ا ويدخلنا
ماض يف سبيل اهلل ،وال أخشى من أعداء اهلل مهما مجعوا أو حشدوا ،ولقاؤنا إن شاء اهلل مجي ًعا
جنته .واعلموا أنين ٍ
يف جناته.
وأخريًا :أسألكم الدعاء لي وألموات املسلمني مجي ًعا ،عسى اهلل أن يعتقنا مجي ًعا من النار مجي ًعا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد زكي أبو عودة
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الشهيد
المجاهد

حممد مسري العبد أبو لبدة

تاريخ الوالدة.1983/11/28 :
تاريخ الشهادة.2007/09/06 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة القرارة  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع ق��وات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء تصدي��ه لق��وات االحتالل ال�تي حاولت
التوغ��ل ش��رق بل��دة (الق��رارة) يف جن��وب قط��اع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]141-139 :

أنا الشهيد احلي عند اهلل إن شاء اهلل (حممد مسري أبو لبدة) أوصيكم بتقوى اهلل العظيم ،ولزوم طاعته وأن
ال تطلقوا النار يف جنازتي ،وال تعلوا أصواتكم فيها باهلتاف أو التكبري أو غري ذلك ،وال تنشروا لي صو ًرا وانشروا
ه��ذه الوصي��ة ،وم��ن كان ل��ه ح��ق علي فليس��احمين ،وأرجو منك��م أن تدعوا اهلل لي بالرمح��ة واملغفرة والقبول،
مجعين اهلل وإياكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد مسري أبو لبدة
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد العزيز خليل القرا

تاريخ الوالدة.1987/10/28 :
تاريخ الشهادة.2008/12/29 :
البلدة األصلية :بلدة عبسان  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة عبسان الكبرية  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اس��تهداف مباش��ر بص��اروخ م��ن طائرة اس��تطالع
للع��دو الصهيون��ي يف ح��رب غ��زة .2008

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا أخوك��م يف اهلل الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل اجملاه��د( :حمم��د عب��د العزي��ز القرا) ابن (س��رايا الق��دس) اجلناح
العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهلل وأبتغي األجر ،اللهم اشفع
لي واجعلين من املشفعني ألهلي وإخواني واجملاهدين مجي ًعا .اللهم أدخلين اجلنة وامجعين مع النيب حممد ﷺ
واملتقني والش��هداء وحسن أولئك ً
رفيقا.
أق��دم نفس��ي رخيص��ة يف س��بيل اهلل وأق��ول جلمي��ع اجملاهدي��ن وإىل أم��ي وإىل أب��ي وأقارب��ي :ال حتزن��وا عل� َّ�ي،
وابقوا على درب املقاومة ،وإنين أقدم نفسي مثل باقي الشهداء وال أزكي نفسي على اهلل .وإنين اليوم أقول لكم
إن هذا اخليار هو اخليار األوحد للش��عب الفلس��طيين وعلى اجلميع أن يتمس��ك خبيار املقاومة.
وأقول إىل شارون وإىل الصهاينة :ارحلوا عن أرضنا ،وال خيار عن حترير أرضنا ومقدساتنا إن شاء اهلل.
وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد العزيز القرا

(*) اجملاهدون الشهداء هم( :ياسر عبد أبو طري) ،و(زياد عبد أبو طري) ،و(حممد جالل أبو طري) والطفل (معاذ ياسر أبو طري) ومجيعهم من سكان مدينة
عبسان الكبرية مبحافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

حممد فرج أمحد شتات

تاريخ الوالدة.1986/07/14 :
تاريخ الشهادة.2007/12/27 :
البلدة األصلية :بلدة خانيونس  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
اشتباك مسلح مع قوات االحتالل الصهيوني اليت حاولت التوغل
لبل��دة (عبس��ان الكبرية) جن��وب قطاع غزة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،واحلمد هلل على نعمة اإلسالم العظيم ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،احلمد هلل الذي
جعلنا من اجملاهدين يف سبيله ،احلمد هلل الذي أماتنا على فطرة اإلسالم ،وجعلنا من أبناء سيد املرسلني .وبعد:
ق��ال اهلل تع��اىل :ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الص��ف]13-10 :

َ َُ ُ
َّ ْ
يل اهللَ ،فُأ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َياُ ،ث َّم أُ ْق َت ُلُ ،ث َّم أُ ْح َيا،
وقال رس�ول اهلل ﷺَ ( :وال ِذي َنف ِس�ي ِب َي ِد ِه َو ِد ْد ُت أ ِّني أقا ِتل ِف َسِ�ب ِ
ُث َّم أُ ْق َت ُل)[ .صحيح البخاري]
فمن قرأ هذه اآلية وهذا احلديث عرف مكانة وعظمة وفضل اجلهاد وثوابه عند اهلل تعاىل.
فاحلم��د هلل ،ث��م احلم��د هلل ،ث��م احلم��د هلل ال��ذي جعلين من اجملاهدين يف س��بيله لنصرة ه��ذا الدين ،ولنصرة
املس��لمني املس��تضعفني هن��ا يف فلس��طني احلبيب��ة ،الذي��ن ي��رون أهلها الوي�لات من اليه��ود والصهاين��ة لعنهم اهلل.
فيتم��وا األطف��ال ورملوا النس��اء وقتلوا الش��يوخ ودمروا احلجر والش��جر.
فلذل��ك وصي�تي ألبن��اء اإلس�لام العظيم :باجلهاد يف س��بيل اهلل لقوله تع��اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ صدق اهلل العظيم[ .النساء]84 :

أم��ا الوصي��ة اخلاص��ة باأله��ل :بداي��ة الله��م إن��ي بريء من كل ق��ول أو عم��ل يتنافى مع كتاب اهلل وس��نة
رسوله ﷺ.
وصييت إىل الوالد والوالدة:
 .1فعن��د مس��اع نب��أ استش��هادي أرج��و منك��م أن تص�بروا وحتتس��بوا ذل��ك عن��د اهلل ،وأن تقوم��وا عل��ى الف��ور
بتوزي��ع احلل��وى عل��ى املهنئني.
(*) هو الشهيد اجملاهد( :هيثم طالل أبو العال) من سكان بلدة بين سهيال مبحافظة خانيونس.
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 .2أن أدفن مبجرد استشهادي ،ومينع تأخري دفين؛ ألن إكرام امليت دفنه.
 .3أن أدفن مبالبسي اليت استشهدت بها حتى ألقى اهلل بها.
 .4أن يك��ون ق�بري عل��ى الس��نة ،عل��ى الس��نة ،عل��ى الس��نة ،وأن ال يوض��ع الرخ��ام (الب�لاط) على الق�بر ،وأن ال
يكون الق�بر مرتف ًعا.
 .5أن ال يك��ون هن��اك بي��ت ع��زاء ،ب��ل يكون بي��ت تهنئة بالش��هادة وأن يوضع للمهنئني العص�ير والتمر ً
بدل
م��ن القهوة وأن توضع األناش��يد ب��دون اإليقاع "بدون طبل".

أما وصييت إلخوتي وألخواتي :أن تساحموني ،وأن تلتزموا وتواظبوا على الصلوات اخلمس وخاصة صالة
الفجر ،وصوم كل اثنني ومخيس.
ً
أما وصييت إلخواني اجملاهدين :فهذا الطريق مليء باألش��واك وليس مفروش��ا بالورود ،فاحرصوا احلرص
الش��ديد عل��ى البق��اء داخ��ل اجلبه��ة ،والتصدي ألعداء اهلل يف كل مكان تواجدوا في��ه .وأدعوكم إىل النفور من
جو الراحة والدعة واالس��تقرار ،وأدعوكم إىل املداومة على س��ورتي التوبة واألنفال.
أما وصييت لكل من يعرفين :بأن يساحمين مساحمة صادقة إن أخطأت معه ،والدعاء لي باملغفرة والرمحة والعفو.
ويف اخلتام :أسأل اهلل أن يتقبلين عنده من عباده املخلصني ،وأن حييي األمة مبوتنا ،وأن جيمعنا مع األنبياء
والصديقني والشهداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد فرج شتات

442

الشهيد
المجاهد

حممود عادل حممد عوض

تاريخ الوالدة.1984/09/13 :
تاريخ الشهادة.2007/05/21 :
البلدة األصلية :قرية مسسم  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الفخاري  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.0 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدين(*) يف قصف صاروخي مباش��ر من طائرات االس��تطالع
الصهيوني��ة أثناء قيامهم مبهم��ة إلطالق جمموعة من الصواريخ
احمللي��ة عل��ى املس��توطنات احمليط��ة بش��مال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل مح��د التائب�ين الش��اكرين ،والص�لاة والس�لام عل��ى قائ��د اجملاهدي��ن الغ��ر
امليام�ين حمم��د ﷺ أول م��ن جه��ز االستش��هاديني .وبعد:
إنن��ا وحن��ن نق��دم الي��وم أرواحنا هلل رب العاملني قرابني ،حنم��ده على هذه النعمة اليت أنعم بها علينا وجعلنا
مرابطني على ثرى فلسطني ،مدافعني عن القدس احلبيبة.
ً
أم��ي ،أب��ي ،إخوت��ي :كون��وا رج��ال اهلل الصابرين احملتس��بني هذا عند اهلل ،ال تبكوا وال حتزن��وا ،لقاؤنا غدا يف
اجلنة وال تنس��وني من الدعاء.
أصدقائي ،إىل كل من عرف حممود :ساحموني ،وادعوا اهلل لي يف كل صالة وكل يوم.
أيه��ا الرج��ال ،أبن��اء الطليع��ة اجملاه��دة :إن ه��ذا الطريق الذي رمسناه م ًع��ا وبدأناه م ًعا جيب أن تس��تمروا به،
وإن�ني أوصيك��م أن تكمل��وا الطري��ق ،هذه أمان��ة يف أعناقكم وال تنس��وني من الدعاء.
جماهدا يف سبيلكً ،
ً
حامل لواءك يا أرحم الرامحني.
يف اخلتام :اللهم اجعلين جند ًيا من خري جنودك،
ال تنسوني من الصدقات
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود عادل عوض

(*) اجملاهدون الشهداء هم( :عبد العزيز حممد احللو) ،و(ماجد سلمان البطش) ،و(حممد فوزي أبو نعمة).
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الشهيد
المجاهد

حممود حممود نصر اهلل جرغون

تاريخ الوالدة.1988/12/22 :
تاريخ الشهادة.2011/10/26 :
البلدة األصلية :قرية الدجنور  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي معن  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثناء مشاركته فرحة أهالي
قط��اع غزة لعملية التبادل لألس��رى يف صفقة اجلندي الصهيوني
"ش��اليط" مع املقاومة الفلسطينية.

نص الوصية:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،احلم��د هلل ال��ذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والس�لام على
قائد س��رايا اجملاهدين ،س��يدنا حممد بن عبد اهلل ﷺ.
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل( :حمم��ود حمم��ود نص��ر اهلل جرغون) (أب��و جماهد) ابن اإلس�لام
العظيم ،وأحد عناصر وجماهدي (س��رايا القدس) الذراع العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني).
أتل��و وصي�تي وأق��دم ش��هادتي هلل ع��ز وجل ،ابتغا ًء ملرضاته س��بحانه وتع��اىل ،وإعال ًء لراية التوحيد يف فلس��طني.
وعليه يف هذه املناس��بة ،مناس��بة الدم والش��هادة أقدم وصييت هلل عز وجل ،وعليها أقدم بعض رس��ائلي إىل أبناء
أمتنا وشعبنا.
الرس��الة األوىل :أقدمها إىل قيادة وجماهدي (س��رايا القدس) الذراع العس��كري لـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي
يف فلس��طني) ،أق��ول لك��م :كون��وا كما عهدناك��م ً
أهل للبذل والتضحي��ة والعطاء ،كون��وا كما عهدناكم
ً
رجال يف ميدان العزة والفخار والكرامة .كونوا كما عهدناكم على نهج املعلم واملفكر (فتحي الشقاقي) (أبو
إبراهي��م) .كون��وا كم��ا عهدناك��م على خطا (زي��اد الغنام)( ،حممد الش��يخ خليل)( ،ع��وض القيق) و(فادي
أب��و مصطف��ى) .أولئ��ك الرج��ال الذي��ن مض��وا م��ن أج��ل اهلل عز وجل وإع�لاء كلمته ،وإع�لا ًء لراي��ة التوحيد يف
فلس��طني .كون��وا كم��ا عهدناك��م ً
أه�لا للبذل والتضحي��ة والفداء والعط��اء وال تلتفتوا إىل دني��ا فانية وال إىل
س��لطة زائل��ة ،كون��وا كم��ا عهدناك��م رجال اهلل يف أرضه س��يوف احلق تضرب أعن��اق الكافرين والظاملني.
أما رس��اليت الثانية :فهي إىل أبناء ش��عبنا وأمتنا ،نقول لكم :كونوا كما عهدناكم ً
أهل للوحدة واحملبة
واألخوة .كونوا كما عهدناكم ً
صفا ً
واحدا من أجل اهلل عز وجل ،ومن أجل فلسطني؛ ألن فلسطني غالية
علينا مجي ًعا تستوجب منا أن نكون ً
أهل للوحدة والعطاء من أجل فلسطني ،ومن أجل شعبنا وأمتنا.
ورس��اليت الثالث��ة :إىل كل أصدقائ��ي ورفاق��ي وكل م��ن عرفون��ي ،إليك��م يا أحبابن��ا ،إىل كل من عرفين
أدعوك��م مجي ًع��ا أن تس��احموني إن كن��ت ق��د أخط��أت يف حق أحد منكم عن قص��د أو دون قصد.
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ورس��اليت الرابع��ة :إىل (أم��ي) احلبيب��ة الغالي��ة ،أقول لك :يا (أم��ي) ويا إخواني وأخواتي ه��ذا طريق األحرار،
ه��ذا طري��ق الش��رفاء واجملاهدي��ن ،هذا طريق الذي بدأ بالنس��بة إىل بيتنا الصغري باستش��هاد وال��دي يف العام ،85
ومل ينته ذلك مبس�يرة العطاء حيث كان حممد ش��قيقي مصا ًبا يف عام  ،91ومل تنته مس�يرة بيتنا وال مس�يرة
جهادن��ا حت��ى كان منزلن��ا عل��ى موع��د يف الع��ام  2001باستش��هاد ش��قيقي نص��ر اهلل .فه��ذا طري��ق األح��رار ي��ا
والدت��ي ،وه��ذا طري��ق األح��رار ي��ا أبن��اء عائليت الذي س��رنا عليه من��ذ أن بدأنا حياتنا على طري��ق املعلم (فتحي
الش��قاقي) و(هان��ي عاب��د) وكل األح��رار .لذلك أدعوكم يا أبناء عائليت أن تس��احموني؛ ألن هذا طريقنا ،هذا
طريقن��ا ال��ذي أخذن��اه عل��ى عاتقن��ا أن نك��ون عليه ً
دوم��ا فليس منا وليس م��ن عائلتنا وليس م��ن وطنيتنا أن
يك��ون فينا من يتخ��اذل أو يرتاجع.
ورس��اليت األخ�يرة :إىل ه��ذا الع��دو اجمل��رم ،إىل ه��ذا الع��دو "اإلس��رائيلي" األمريك��ي امللع��ون ،نق��ول لك��م :أيه��ا
الصهاين��ة اجلبن��اء لق��د أقدمت��م يف الع��ام 1995م عل��ى اغتي��ال املعل��م (فتح��ي الش��قاقي) وظننت��م أن باغتي��ال
(الش��قاقي) س��تخمدون راية اجلهاد واملقاومة ،وإذ بكم تتفاجأون أن باستش��هاد املعلم (فتحي الشقاقي) قد خرج
آالف آالف اجملاهدون يس�يرون على طريق العز والطهر واملقاومة ،رس��التنا إليكم أيها الصهاينة اجلبناء اخرجوا
م��ن أرضن��ا ..اخرج��وا م��ن أرضن��ا أحيا ًء وإال س��تخرجون منه��ا ً
أمواتا عل��ى أيدي جماهدين��ا األطهار.
وإنه جلهاد جهاد نصر أو استشهاد
ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﱸ صدق اهلل العظيم[.الشعراء]227 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود حممود جرغون
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الشهيد
المجاهد

نضال عبد احلكيم جنيب صادق

تاريخ الوالدة.1987/05/27 :
تاريخ الشهادة.2005/01/17 :
البلدة األصلية :قرية وادي حنني  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل (نض��ال عب��د احلكيم صادق) ابن (س��رايا الق��دس) اجلناح العس��كري لـ (حركة
اجلهاد اإلس�لامي يف فلس��طني) أش��كر اهلل على نعمته العظيمة ،حيث جعلين من االستش��هاديني وأكرمين بهذا
العم��ل ال��ذي أق��وم ب��ه م��ن أج��ل رف��ع كلمة اهلل س��بحانه وتع��اىل ،والدفاع عن مقدس��ات املس��لمني ال�تي تتعرض
لالنته��اك عل��ى أي��دي أحف��اد الق��ردة واخلنازي��رً ،
ودفاع��ا عن املس��تضعفني من أبناء ش��عبنا الذين ته��دم بيوتهم
وجت��رف أراضيه��م ويتعرض��ون للقم��ع لي��ل نه��ار .وإن�ني إذ أتق��رب به��ذا العم��ل فإن�ني أه��دف إىل ني��ل رضوان��ه
س��بحانه وتعاىل حينما أس��تجيب وإخواني ألوامره ،حيث يقول يف كتابه العزيز :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]14 :فها حنن
نس��تجيب ل��ك ي��ا رب ونقات��ل أع��داءك وأع��داء البش��رية م��ن قتلة األنبي��اء ،وها حن��ن نقدم يف س��بيل اهلل أرواحنا
ودماءن��ا وأش�لاءنا ونس��أل اهلل أن يتقب��ل من��ا عملن��ا ه��ذا ،وأن جيعله ً
خالص��ا لوجهه الكريم وأن حيق��ق لنا وعده
بأن يعذب بين صهيون على أيدينا ،وأن يشفي صدور قوم مؤمنني بذلك إنه مسيع قدير ،وباالستجابة جدير،
وه��و نعم امل��وىل ونعم النصري.
أدع��و إخوت��ي األطه��ار :للثبات على املبدأ ،واالحنياز لطريق ذات الش��وكة ،وأن حيموا املس��جد األقصى بكل
م��ا أوت��وا م��ن ق��وة؛ ألنه مس��رى نبينا العظيم ،ويس��تحق من��ا كل التضحيات ،وأن نكرس حبنا هلل والش��وق إىل
لقائه جها ًدا يف س��بيله ،ونس��أل اهلل أن جيمعنا يف الفردوس األعلى.
أوصي إخواني :بتقوى اهلل واالجتهاد لنيل حمبته ،وأرجو منهم أن يدعوا اهلل لنا بتقبل العمل.
أوصي أهلي :بالصرب وتقبل أمر اهلل ،واالحتساب عنده سبحانه فإنه ال تضيع عنده الودائع ،وأن يساحموني
وأن يرضوا عين ،وأن يدعوا اهلل لي بالقبول يف عداد الشهداء األبرار.
ونق��ول لألم��ة كل األم��ة :إنه��ا إن نامت عن فلس��طني وعن نصرة ش��عب فلس��طني فلن خن��ون هذه الدماء
ال�تي س��الت وال زال��ت تس��يل ،وإنن��ا س��نقوم بالواج��ب ال��ذي يقص��رون ع��ن أدائ��ه ،لنق��دم هلل ش��هاداتنا عل��ى ظل��م
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمحد حممود عاشور) من حمافظة خانيونس.
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الصهاين��ة اجملرم�ين وتقص�ير القتل��ة بالقت��ل ،وس��نفزع نومهم كما حيرم��ون أطفالنا من احلي��اة لنحقق توازن
الرع��ب .واجبن��ا أن حني��ا ش��هداء ونرج��و اهلل أن يتقب��ل منا ه��ذا القربان.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال عبد احلكيم صادق
وصية ثانية للشهيد اجملاهد (نضال عبد احلكيم صادق):
بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ

صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

أن��ا الش��هيد احل��ي ب��إذن اهلل تع��اىل (نض��ال عب��د احلكيم ص��ادق) ابن اإلس�لام العظي��م ،وابن (س��رايا القدس)
الذراع العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) ،أقدم نفسي رخيصة هلل ،راج ًيا منه أن يرضى عين،
وأن يتغمدن��ي يف رمحت��ه وطل ًب��ا جلنت��ه ،وأن يكون عملي هذا ً
خالص��ا لوجهه الكريم.
وإن�ني اخت��ذت ه��ذه اآلي��ة الكرمي��ة لتك��ون عنوان��ي ،وعن��وان وصي�تي حي��ث يق��ول تع��اىل :ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنع��ام،]163-162 :
نعم جيب علينا أن نسري على هذا النهج ،وعلى هذا املبدأ ،مبدأ ملاذا خلقنا اهلل تعاىل؟ جيب أن نفكر ملاذا؟ أظن أن
اجل��واب ال حيت��اج من��ا إىل التعم��ق يف التفك�ير؛ ألن اهلل تع��اىل خلقن��ا لنعبده ،حيث قال يف كتاب��ه العزيز :ﱹ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الذاري��ات ،]56 :رب��ي تقب��ل م�ني عمل��ي ه��ذا واجعل��ه ً
خالص��ا
لوجهك الكريم.
أمي احلنونة :كم متنيت أن أقبل قدميك ،إني سأشتاق إليك كثريًا.
علي ،فأنا شهيد بإذن اهلل ،أتكرهني أن أنال منزلة الشهداء؟ كال واهلل :إنك حرمت نفسك من
أمي :ال تبكي َّ
كل شيء إلسعادي ،وال أظن أنك ستحزنني ،وأنا بهذا العمل سعيد ،وسعادتي ال أكاد أصفها.
أمي :كم تعبت وكم سهرت وكم عانيت ألكون شا ًبا ،وها أنا أصبح شا ًبا.
أم��ي :ك��م عاني��ت وأن��ت تعلمينين ألحصل على ش��هادة الثانوية ،وأصبح ً
رجل ال��كل حيرتمه والكل يهنئه
على ما هو فيه ،أقول لك ال أريد ش��هادة الثانوية وال غريها؛ ألني اخرتت ش��هادة أخرى.
أمي :أحبك كثريًا ..كثريًا.
أم��ي :ال��كالم كث�ير ،وما يف قليب ال أس��تطيع أن أصفه جتاه��ك ،أنت اليت محلتين وأرضعتين وعانيت ألجلي.
أظن أنين لو جلس��ت ً
أياما أكتب وأحكي عنك واهلل ال أظن أني س��أقدر على حصر أفضالك أيتها الغالية .أقس��م
لك أني سأشتاق إليك ،ساحميين أرجوك .كم متنيت وداعك لكين مل أحتمل ..مل أحتمل .إىل اللقاء يا أغلى من
روحي ويا أحن (أم) يف كل الكون .أرجوك إن استطعت أن حتجي بيت اهلل عين فحجي.
أب��ي العزي��ز :م��اذا س��أقول ل��ك؟ ارفع رأس��ك فق��د أجنبت الرجل ال��ذي متنيت ،ابن��ك بإذن اهلل ش��هيد ،الفراق
صع��ب ولك��ن أن��ت مؤم��ن .إىل اللق��اء يا أح��ن (أب) ،إىل اللقاء يف اجلن��ان بإذن اهلل.
أبي :عليك أن تبذل جهدك لرتبية أخواتي وإخواني ،أعطهم ما يتمنون وارعهم حق رعاية.
إىل كل م��ن عرف�ني :أرجوك��م س��احموني ،أرجوك��م س��احموني ..وس�يروا عل��ى ه��ذا الطري��ق؛ ألن��ه واهلل
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طريق الفالح والنجاح ،إذا تغافلنا حنن عن نصرة األقصى والدين وفلسطني فمن سينصرهما؟ سأشتاق إليكم
كث�يراً ،ولك��ن م��اذا أق��ول لكم؟ هذا واج�بي جتاه ديين وقضييت فأمتنى م��ن اهلل أن جيمعين يف جنته.
أيه��ا اجملاه��دون :امض��وا يف طريقك��م ،امض��وا وال يغرنك��م تقلب اخلائن�ين واملتآمرين يف بالدكم ،ال س��بيل
لتحري��ر األرض إال ال��دم ،ال��دم فق��ط ،واعلم��وا أن اهلل تع��اىل ق��ال فيك��م :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .العنكب��وت ،]69 :وق��ال :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]123 :أمتن��ى م��ن اهلل
أن يوفق من قام بإعدادي ،وأش��كر كل من س��اهم يف جتهيزي ،وتدرييب ،وتس��ليحي .أرجو من اهلل أن جيعله يف
مي��زان حس��ناتكم ،وإنا هلل وإن��ا إليه راجعون.
إىل رفاق دربي :امضوا وال تقنطوا من رمحة اهلل ،وأعلم أنكم متشوقون ولكن اصربوا ،اصربوا .أشد على أيدي
إخواني يف (السرايا) و(كتائب القسام) و(جلان املقاومة الشعبية) و(كتائب األقصى) و(أبو الريش) و(أبو علي
مصطفى) ،وعلى الشرفاء وأقول هلم :ﱹﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران،]103 :
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
أرجو من أهلي أن يلتزموا بهذه األمور:
ً
أول :جنازتي صامتة ،صامتة ،ولن أسامح من يهتف فيها.
ثان ًيا :ال تطلقوا النار يف جنازتي.
ً
مناف للشريعة اإلسالمية والسنة النبوية أنا بريء منه.
ثالثا :كل عمل ٍ
راب ًعا :ال أريد ً
رخاما على قربي ،أريد ترا ًبا ،ترا ًبا.
إىل اللقاء يا أحبيت ،إىل اللقاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
نضال عبد احلكيم صادق
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الشهيد
المجاهد

ياسر عبد أمحد أبو طري

تاريخ الوالدة.1973/02/18 :
تاريخ الشهادة.2008/12/29 :
البلدة األصلية :بلدة عبسان  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة عبسان الكبرية  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.4 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه جمموع��ة م��ن
اجملاهدي��ن(*) يف اس��تهداف مباش��ر بص��اروخ م��ن طائرة اس��تطالع
للع��دو الصهيون��ي يف حرب غ��زة  2008أثناء تواجده أمام منزله.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إني أش��هد أن ال إله إال اهلل وحده ال ش��ريك له ،وأن ً
حممدا عبده ورس��وله ،وأن الس��اعة آتية ال ريب فيها ،وأن
اهلل يبع��ث م��ن يف القب��ور ،وأوص��ي من بق��ي من أهلي أن يتقوا اهلل ،ويصلحوا ذات بينهم ،وأن يطيعوا اهلل ورس��وله
إن كانوا مؤمنني.
وأوصيهم مبا أوصى به ابراهيم عليه السالم ابنه يعقوب:
 .1ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﱸ صدق اهلل العظيم[ .البقرة]132 :

 .2وأوصيه�م أن حيض�روا بع�ض الصاحلين ق�رب الوف�اة ،ليذكروني حبس�ن الظ�ن بربي ورج�اء رمحته،
اهللَ ،د َخ َل ْ َ
(م ْن َك َان ِآخ ُر َك َل ِم ِه َل إ َل َه إ َّل ُ
ويلقنوني كلمة التوحيد ،فالرسول ﷺ يقولَ :
ال َّن َة)[ .سنن أبي داود]
ِ ِ
 .3يقرأ عندي سورة يس قرب الوفاة فالرسول ﷺ يقولْ :
(اق َر ُءوا يس َع َلى َم ْو َت ُ
اك ْم)[ .سنن أبي داود]
 .4تغميض بصري والدعاء لي خبري.
 .5جتهيز وتعجيل الدفن.
 .6أن مين��ع رف��ع الص��وت بالنياح��ة ،والن��دب ،ولط��م اخل��دود ،وش��ق اجلي��وب ،والدع��اء بدع��وى اجلاهلي��ة
ب��ا ِني� َ
فالرس��ول ﷺ يق��ول( :الَْ ِّي� ُ�ت ُي َع� َّ�ذ ُب ِ َ
�ح َع َل ْي� ِه)[ .مس��ند أمح��د ب��ن حنب��ل]
 .7يبدأ بقضاء ما على من الدين من تركيت إن كان على دين فالرسول ﷺ يقول(َ :ن ْف ُس الُْ ْؤ ِم ِن ُم َع َّل َق ٌة
ِب َد ْي ِن ِه َح َّتى ُي ْق َ
ضى َع ْن ُه)[ .سنن ابن ماجه]
 .8مينع خروج النساء ً
مطلقا اىل القرب سواء عند اجلنازة أو االعياد أو املواسم واألربعني.
علي مع رجائي منهم خالص الدعاء لي.
 .9إكثار عدد املصلني ّ
 .10اإلسراع باجلنازة.
 .11من يضعين يف قربي يقول "بسم اهلل وعلى ملة رسول اهلل".
(*) اجملاهدون الشهداء هم( :زياد عبد أبو طري) ،و(حممد جالل أبو طري) والطفل (معاذ ياسر أبو طري) ،و(حممد عبد العزيز القرا) ومجيعهم من سكان مدينة
عبسان الكبرية مبحافظة خانيونس.
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 .12بع��د الف��راغ م��ن الدف��ن يقف املش��يعون على قربي فرتة طويلة يطلبون م��ن اهلل املغفرة والتثبيت .مينع
وض��ع طعام جيمعون عليه الناس.
 .13أرجو من إخواني وأبنائي أن جيعلوا قربي ً
حلدا على طريق السنة.
 .14أن يدرس أوالدي يف مدارس حتفيظ القرآن ،وعدم منعهم من اخلروج يف سبيل اهلل أطول مدة.
 .15تزوي�ج بنات�ي ألصح�اب دي�ن ،وال يزوج�ن لتارك�ي الصالة لقول�ه ﷺ( :إِ َذا َخ َط َ�ب إَِل ْي ُك ْم َم ْ�ن َت ْر َض ْو َن
َّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ٌ َْ
ال ْرض َو َف َس�ا ٌد َعر ٌ
َ ُ ُ َُ ُ َ َ
ي�ض)[ .جامع الرتمذي]
ِ
ِدين�ه َوخلق�ه فز ِّو ُج�و ُه ،إِل تف َعل�وا تك ْ�ن ِفتنة ِف ِ
 .16أن أوض��ع عل��ى النع��ش ب��دون ف��راش أو غطاء ،وعدم وضع اجلريد عل��ى النعش أو القرب ،وأن يكون القرب
مستو ًيا مع االرض.
 .17وإذا مت ً
شهيدا ،فإني أبرأ من كل بدعة أوكل حرام خيالف الشرع.
 .18أرج��و ع��دم توزي��ع الص��ور وإطالق الرصاص وإحض��ار مكربات الصوت ،وذلك س��واء كان يف اجلنازة أو
يف العزاء.
جزى اهلل كل من عمل بهذه الوصية عين خري اجلزاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ياسر عبد أبو طري
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الشهيد
المجاهد

ياسر فايز محدان أبو عليان

تاريخ الوالدة.1985/08/28 :
تاريخ الشهادة.2008/06/16 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة بين سهيال  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
يف اشتباك مسلح مع قوات االحتالل الصهيوني بالقرب من السلك
الفاص��ل جن��وب ش��رق قط��اع غ��زة وذل��ك بع��د زرع عبوة ناس��فة
وتفجريه��ا يف جي��ب للعدو الصهيوني.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
حنمده تعاىل ،ونصلي على رسوله الكريم .أما بعد:
أن��ا العب��د الفق�ير إىل اهلل ع��ز وج��ل (ياس��ر فايز أبو عليان) أوصي إذا مت ش� ً
�هيدا أن تكون جنازتي على س��نة
النيب ﷺ حبيث أدفن مباشرة بعد استشهادي ،وأال أوضع يف الثالجة ،وأن أكون بدون غطاء وأن أدفن يف حلد.
وأن يك��ون عزائ��ي عل��ى املق�برة فق��ط ،وأن ال يق��ام لي بيت ع��زاء ،وأن ال أتبع بصوت أوتار .وأس��تحلفكم باهلل عدم
إطالق أي رصاصة يف اهلواء وأن ال تقوموا بطباعة أي صورة ،وتس��ديد ديين فو ًرا.
واهلل ولي ذلك.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ياسر فايز أبو عليان

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :حممود سامل أبو شاب) ،و(عالء روحي الربيم) وكالهما من مدينة بين سهيال مبحافظة خانيونس.
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الشهيد
المجاهد

ياسر نصر الدين سالم عصفور

تاريخ الوالدة.1980/10/26 :
تاريخ الشهادة.2007/10/26 :
البلدة األصلية :مدينة يافا  -قضاء يافا.
مكان السكن :مدينة عبسان الصغرية  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف اش��تباك مس��لح م��ع القوات
الصهيونية اخلاصة وذلك أثناء قيامه مبهمة زرع عبوات ناس��فة
على ح��دود قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]15-14 :

اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،اهلل أكرب والعزة هلل ولرس��وله وللمؤمنني ،والصالة والس�لام على من بعثه اهلل بالس��يف
بني يدي الساعة رمحة للعاملني ،احلمد هلل الذي أعز اإلسالم ونصر اجملاهدين املخلصني لدينه الكريم ،احلمد هلل
الذي جعلنا من اجملاهدين املرابطني على أرض فلس��طني ،واحلمد هلل الذي جعل فلس��طني ً
أرضا للجهاد وجعل
اجلهاد فرض عني على كل املس��لمني يف هذه البقعة املقدس��ة.
الله��م إن��ي ب��ريء مم��ا برئ منه اهلل ورس��وله واملؤمنون ،اللهم مكن للمجاهدي��ن يف األرض ومكن للموحدين
يف األرض ،اللهم جيش جيوشهم وابعث سراياهم وخلص نواياهم وخذ العيون عنهم ،اللهم يسر هلم كل خري
وقوي شوكتهم وآنس وحشتهم ،وكن هلم العون والنصري فهم أقوياء بك يا رب العاملني.
َّ
(ان َت َد َب ُ
مي ٌان بي َو َت ْص ِد ٌ
َج ف َسِ�بي ِل ِه َل ُ ْ
قال رس�ول اهلل ﷺْ :
اهلل ِلَ ْن َخر َ
ُس ِ�لي ،أَ ْن أُ ْر ِج َع ُه ِ َ
يق ِبر ُ
با
ي ِر ُج ُه إِل إِ َ ِ
ِ
يم� ٍة أَ ْو أُ ْد ِخ َل� ُه ْ َ
َن َ
�ال ِم ْ�ن أَ ْج ٍ�ر أَ ْو َغ ِن َ
ال َّن َ�ةَ ،و َل� ْو َل أَ ْن أَ ُش َّ�ق َع َل�ى أُ َّم ِت َما َق َع ْ�د ُت َخ ْل َف َس ِ�ر َّي ٍةَ ،و َل َو ِد ْد ُت أَ ِّن�ي أُ ْق َت ُل ِف
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
يل اهلل ،ثَّ�م أ ْح َي�ا ،ث َّ
�م أقتل ،ث َّم أ ْح َيا ،ث َّم أقت�ل)[ .صحيح البخاري]
َس ِ�ب ِ
ً
فيا أمة اإلسالم :ها هي البشرى تتواىل عليكم من أرض الرباط ،وبشرى النصر والتحرير يقرتب يوما بعد يوم،
ومتر السنون وتتواىل األيام ،وثباتنا على ديننا وعلى أرضنا ما زال ً
ماثل أمامنا ،ويسري يف عروقنا ،وحييا مع نبضات
قلوبنا ،وينتظر الفارس املغوار ليسري بها لألمام حنو اهلدف وإحقاق احلق ،وذلك كله على بركة اهلل تعاىل.
َ
يا َ
َل َع ِل َ
مــت َّأنك َف ال ِع َبا َد ِة َت ْل َع ُب
أبصرتنـــــــــا
احلرمني ل ْو
عابد
ِ
ُ
َ
ْ
َف ُنحو ُر َنا ِب ِد َمائ َنـا َت َت َخ َّضـبُ
ُ
بدموعه
من كان خيضب جيده
ِ
أ ْو َ
كان ُي ُ
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب
باطــــــــل
تعب خيل ُه يف
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
السناب ِك والغبا ُر األطيبُ
ريح ال َع ِب ِري لكم ونــــن ع ِبريُنـــــا
رهج ِ
ٌ
َ
ٌ
ْ
َ
َ
َ
ْ
قول َص ِح ٌ
ولقد أتانا ْ
يح َصا ِدق ال َيك ِذ ُب
مقـــــال نبينـــــــا
مـــن
ِ
ُ
َ
َ
ْ
امرىء َو ُد َخ ُان َن ٍار َت ْل َهبُ
َ
ُ
ال َيستوي غبار خ ِيل اهلل ِفـــــــــي
َ أن ِف ِ
َ
ْ
َّ
ل ْي َس الش ِه ُ
ب ِّي ٍت ال َيك ُ
َه َذا َك َت ُ
يد ِ َ
ـذب
اب اهلل َي ْن ِطـق َب ْي َن َنــــــــا
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
ياسر نصر الدين عصفور
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الشهيد
المجاهد

حييى سفيان حييى القصاص

تاريخ الوالدة.1985/12/18 :
تاريخ الشهادة.2006/11/26 :
البلدة األصلية :قرية وادي حنني  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة خانيونس  -حمافظة خانيونس.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد عل��ى أي��دي الق��وات اخلاص��ة
الصهيوني��ة أثن��اء التص��دي للع��دو الصهيوني الذي ح��اول التوغل
ش��رق مدين��ة خانيونس.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل وكفى ،والصالة والسالم على املصطفى الذي ولد وولد مع اهلدى ،فكان ً
سبتا ونو ًرا ملن اهتدى،
ومم��ا زادن��ي ش� ً
�رفا وقته��ا وك��دت أخت��ص هلا الثري��ا ،دخولي حت��ت قولك يا عب��ادي وأن بعثت لي أمح��د نب ًيا،
احلمد هلل على نعمة اإلسالم ،احلمد هلل الذي جعلنا من عشاق الشهداء ،احلمد هلل الذي أماتنا على فطرة اإلسالم،
وجعلنا من أبناء س��يد األنام .وأما بعد:
إنين أنا أخوكم املهاجر إىل دار اآلخرة( :حييى سفيان القصاص) ابن اإلسالم العظيم ،ابن (سرايا القدس).
إخوان��ي ،أحبائ��ي :أوصيك��م بتق��وى اهلل ول��زوم طاعت��ه ،وإتباع منهجه والس��عي إىل مغفرة م��ن ربكم وجنة
عرضه��ا الس��موات واألرض .إن�ني أعل��م علم اليقني أن هذه الدنيا فاني��ة زائلة ،وأن اهلل ما خلقنا منها إال لعبادته.
فق��ال س��بحانه وتع��اىل :ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الذاري��ات ،]56 :ومل خيلقن��ا
ً
أيض��ا إال لنجاه��د يف س��بيله ونعل��ي رايته .فقال تع��اىل :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]191 :وقال تع��اىل :ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ
صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

إنين أحتس��ب نفس��ي ش� ً
�هيدا عند اهلل ،وأقدم نفس��ي رخيصة يف س��بيله ونصرة دينه ،وأحتسبها ألنتقم من
عدو اهلل وعدونا بين صهيون الذين أذاقوا ش��عبنا أس��وأ ألوان العذاب واجلرائم.
إىل أم��ي الغالي��ة :أس��أل اهلل العظي��م أن جيعل��ك م��ن األمه��ات املؤمن��ات الصابرات ،وأس��تحلفك ب��اهلل العظيم أن
ال تبك��ي وال حتزن��ي وأن تق��ري عي ًنا ،وأن حتتس��بيين ش� ً
�هيدا ،وأن تس��احميين ،وأن تدعي ل��ي بالرمحة واملغفرة.
إىل أبي الغالي وإخوتي األحباء :أعلم أن الفراق صعب ،ولكنها س��لعة اهلل ،أال إن س��لعة اهلل اجلنة اليت وعد بها
عباده املتقني ،وأرجو منكم السماح والعفو والصفح والدعاء.
إىل أصدقائي ،إىل كل من عرفين :ال حتزنوا ،اصربوا إنها اجلنة ،ساحموني إن أخطأت يف حقوقكم ،ادعوا لي
بالرمحة واملغفرة ونيل رضوان اهلل ،أوصيكم بإتباع طريقي طريق اجلهاد واملقاومة وأوصيكم بالصالة وعبادة اهلل.
إىل الش��عب الفلس��طيين املعط��اء :ي��ا م��ن تس��طرون أروع البط��والت م��ع ب�ني صهي��ون ،أوصيك��م بتق��وى اهلل
ومواصل��ة الطري��ق حت��ى تنال��وا نصرك��م واس��تقاللكم.
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وإىل الذي��ن ه��م عل��ى الثغ��ور :أش��د عل��ى أياديك��م ،وأق��ول لك��م ال متل��وا م��ن تلق�ين ع��دو اهلل وعدوك��م م��ن
الضرب��ات املوجع��ة ،وإن��ه ال س�لام م��ع ه��ؤالء بين يه��ود قتل��ة األنبياء واملرس��لني.
وأخ�يرًا :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]103 :أدع��و اهلل أن يقطع�ني
إر ًبا إر ًبا يف سبيله ،وابتغاء مرضاته ،وأن يسدد رمييت ويهلك أعداء اهلل .ورجائي إىل اجلميع أن يدعوا لي باملغفرة
واجلنة ،وأن يساحموني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حييى سفيان القصاص
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456

الشهيد
المجاهد

إبراهيم حممد أمحد محاد

تاريخ الوالدة.1984/03/04 :
تاريخ الشهادة.2004/05/02 :
البلدة األصلية :قرية عراق سويدان  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي تل السطان  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفيذه هلجوم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "كوس��وفيم"
جن��وب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﱸ صدق اهلل العظيم[ .التوبة]14 :

احلمد هلل بارئ النسم ،وجمري القلم ،ومنطق الوجود من العدم ،اللهم إني أمحدك محد املقصر عند مدى
شكرك وفضلك وبرك ،سبحانك يا اهلل يا من عم كرمه على البشر والكون كله ،ال من سلف إال ألنه الرءوف
املنان .اللهم إني أمحدك ربي يا قديم بال نهاية ،ويا عظيم البداية والنهاية ،سبحانك ربي يا أرحم بعبيدك من
األم عل��ى ولده��ا ،أمح��دك مح��د املقصرين وأبوء إليك بنعمتك علي ،أرجو رمحتك وأخش��ى عذابك ،إن عذابك
اجل��د بالكف��ار حيب��س ،ي��ا رب��ي أن��ت قلت وس��عت رمحيت كل ش��يء ،وأنا ش��يء فاجعلين ممن وس��عته رمحتك،
وأصل��ي وأس��لم عل��ى س��يدي وحبي�بي والء وم��ن قبل��ه دم��اء ق��د أع��ادت لفلس��طني قدس��يتها ولإلس�لام اعتباره،
وللمس��لمني وعيهم وصحوتهم قد أضجت مقاعد الكفر واإلحلاد ،واليت كان آخرها دماء الش��يخ العامل الرباني
الش��يخ اجملاه��د (أمح��د ياس�ين) ولك��ن كي��ف ال ،واإلس�لام ق��د انتش��رت دعوت��ه إىل قراه��م ومدنه��م فأصبحت
فرنس��ا يوجد بها أكثر من  40%مس��لمني؟
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إبراهيم حممد محاد

(*) هو الشهيد اجملاهد( :فيصل حممد أبو نقرية) من ألوية الناصر صالح الدين ،ويسكن يف حمافظة رفح.
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الشهيد
المجاهد

أمحد نعيم خليل حسان

تاريخ الوالدة.1978/02/19 :
تاريخ الشهادة.2003/09/26 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة رفح  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء قيام��ه بتجهي��ز عبوات
ناس��فة إلخوان��ه اجملاهدي��ن به��دف التص��دي لق��وات االحت�لال
الصهيون��ي.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

أهلي ،إخوتي ،أحبيت :قد حان وقت الرحيل إىل رب العزة بعزة وفخار ،وقد أتى وقت اشباع رغبتنا برؤية
وجهه الكريم.
ه��ذه وصي�تي إىل كل العقائدي�ين :إىل كل مس��لم يؤم��ن بالي��وم اآلخ��ر أن يكون اللقاء مبقارع��ة أعداء اهلل
والدي��ن ،وصي�تي لك��م أن ختش��وا اهلل وتعمل��وا عل��ى طاعته وأن تقدم��وا أرواحكم رخيصة ف��دا ًء هلل ثم الوطن.
وليكن عملكم ً
خالصا لوجهه الكريم ،أناشدكم باتباع خطا املصطفى عليه الصالة والسالم ،درب اجلهاد
طري��ق الع��زة والفخ��ار ،وتذكروا قوله تعاىل :ﱹ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﱸ صدق اهلل العظيم[ .آل عمران ،]169 :كل نفس ذائقة املوت ،فتلكن موتة يف س��بيل اهلل.
وصي�تي ل��كل اجملاهدي��ن :توح��دوا ،ترابط��وا ،تآلفوا حتت راية "ال إله إال اهلل حممد رس��ول اهلل" ،اثخنوا اجلراح
بأعدائكم ،ﱹ ﮔ ﮕ ﮖﱸ صدق اهلل العظيم[ .النس��اء]89 :
أناش��د الش��عوب العربي��ة :بالنه��وض ض��د حكوماته��م املهزوم��ة ،والعزم عل��ى اجلهاد ،وس��يغري اهلل هذا الوضع
إن شاء اهلل.
وإىل اللقاء يف اجلنان إن شاء اهلل ،وادعوا لي بالقبول عند ربي وقبول شهادتي.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمحد نعيم حسان
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الشهيد
المجاهد

أمين زكي عطية اجلزار

تاريخ الوالدة.1981/03/04 :
تاريخ الشهادة.2002/04/06 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :حي الربازيل  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين(*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "رفي��ح ي��ام"
الصهيوني��ة جن��وب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل ال��ذي هدان��ا هل��ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والس�لام على رس��ولنا الكريم ،قائد
الغر امليامني ،أما بعد:
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا ً
جندا من جنده ،وأكرمن��ا وأعزنا بقتال أعدائنا أعداء اهلل أحفاد القردة واخلنازير،
واحلم��د هلل ال��ذي جع��ل إس�لامنا العظي��م صخرة عظيمة تتكس��ر عليه��ا أطماع اليه��ود قتلة األنبياء واملرس��لني،
واحلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا س� ً
�يفا م��ن س��يوفه على رق��اب الكفرة واجملرمني ،احلم��د هلل الذي جعل (س��رايا القدس)
اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) قدر ه��ذه األمة ورأس حربتها يف قلب العدو الغاش��م.
ً
وانتقاما ألطفالنا ودماء جرحانا وألسرانا البواسل :نهدي عملنا هذا لكم مجي ًعا ،ولشعبنا
وألرواح شهدائنا
ً
الصابر املرابط اجملاهد يف سبيل اهلل ،وردا على جرائم الصهاينة احملتلني.
ونرس��ل حتياتنا إىل قائدنا اجملاهد الدكتور رمضان عبد اهلل ش��لح ،وندعو اهلل أن يوفقه يف اجلهاد ورعاية
ً
وقربانا له ً
خالصا لوجهه الكريم.
اجملاهدين ،ونسأل اهلل أن يوفقنا يف عملنا هذا وجيعله طاعة
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
أمين زكي اجلزار

(*) هو الشهيد اجملاهد( :طارق سليمان أبو حسنني) من حمافظة رفح.
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الشهيد
المجاهد

إيهاب مجال علي يوسف

تاريخ الوالدة.1985/05/29 :
تاريخ الشهادة.2004/05/13 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قصف مباش��ر من طائرات
األباتش��ي الصهيوني��ة أثن��اء قيام��ه بالتص��دي لتوغ��ل ق��وات
االحت�لال يف حمافظ��ة رف��ح.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلم��د هلل ،حنم��ده ونس��تعينه ونس��تهديه ونس��تغفره ،ونع��وذ ب��اهلل من ش��رور أنفس��نا ،ومن س��يئات أعمالنا،
ون�برأ إلي��ه تع��اىل م��ن خت��اذل حكامنا ونفاق علمائنا وس��كوت أقوامنا ،من يهده اهلل فهو املهت��د ،ومن يضلل فلن جتد
مرشدا .وأشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال شريك له وأشهد أن ً
له ول ًيا ً
حممدا عبده ورسوله ونبيه البشري النذير ،قائد
اجملاهدي��ن األول�ين ،صلى اهلل وبارك وعليه وس��لم .أما بعد:
أنا أخوكم يف اهلل الشهيد احلي بإذنه تعاىل( :إيهاب مجال يوسف) (أبو عبيدة) تسعة عشر ً
عاما ،من سكان مدينة
رفح الباسلة ،خميم يبنا الصامد ،املنظم يف (سرايا القدس) اجلناح العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني).
َف ِم َن العجز أَ ْن َ ُ
وت َج َب َ
ت َ
ـانا
وإِ َذا َ ْل َي ُك ْن ِم َن املَ ْو ِت ُب ٌّد
أوصيك�م :مبس�احميت ،س�احموني ،س�احموني ،س�احموني .كم�ا وأوصيك�م بتق�وى اهلل ،أوصيك�م وإي�اي بتق�وى
اهلل فه�ي الوصي�ة الثمين�ة والغنيم�ة النفيس�ة ،ال يوج�د أفضل منها وال يعدهلا مثلها ش�يء ،فاهلل س�بحانه وتعاىل يقول
ﱹﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﱸ ص�دق اهلل العظي�م[ .النس�اء ،]131 :وأحذرك�م
من عصيانه وخمالفة أمره ً
عمل بقوله ﱹﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﱸ
ْت َل�كَ
َ
َ
ص�دق اهلل العظي�م[ .الن�ور ،]63 :ويق�ول اهلل تع�اىل يف احلدي�ث القدس�ي( :ا ْب َ�ن آ َد َم ،إِ َّن�ك َم�ا َد َع ْو َتني َو َر َج ْو َتني غ َف�ر ُ
ِ
ِ
ي�ك ،ا ْب َ�ن آ َد َم ،إ ْن َت ْل َقني ب ُق�رَاب َْال ْرض َخ َطا َي�ا َل ِق ُ َ
َع َل�ى َم�ا َك َان ِف َ
َ
ً
َاب َه�ا َم ْغ ِفر ًَة َب ْع َد أَ ْن َل ُت ْش ِ�ر َك ِبي ش� ْيئا،
يت�ك ِب ُقر ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
الس َ�ما ِء ُث َّ�م َت ْس َ�ت ْغ ِف ُر ِني أَ ْغ ِف ْ�ر َل َ
ا ْب َ�ن آ َد َم إِ َّن َ�ك إِ ْن ُت ْذ ِن ْ�ب َح َّت�ى َي ْب ُل َ�غ َذ ْن ُب َ�ك َع َن َ
�ان َّ
�ك َو َل أُ َبا ِل�ي)[ .مس�ند أمح�د بن حنبل]
آمنت بك يا رب .هذا هو (اهلل) غفور رحيم ،يقبل توبة التائب ويغفر الذنوب ،ويرحم عباده .كما وأوصيكم
وإياي بتقوى اهلل ،بالصالة وصالة الفجر يف املساجد ،واعلموا أن الصالة حمضن الرجال ،وملتقى املخلصني ،وعنوان
اجملاهدين ال يعدله يف بابه ،ويكفي أن صاحبها يعيش يومه يف ذمة اهلل.
( َب ِّشِ�ر الَْ َّش�ا ِئ َ ُّ َ َ َْ
الن�ور َّ
الت ِّ
�ام َيْ�و َم ْال ِق َي َامِ�ة)[ .جام�ع الرتم�ذي]َ ،
(مْ�ن َص َّل�ى ْال َْب َد ْيِ�نَ ،د َخَ�ل
ني ِف الظلِ�م إِل ال َس ِ
�اج ِد ِب ُّ ِ
َْ
ال َّنَ�ة)[ .صحي�ح مس�لم] ص�دق رس�ول اهلل ﷺ.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
إيهاب مجال يوسف
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الشهيد
المجاهد

جهاد أمحد حسنني حسنني

تاريخ الوالدة.1984/03/29 :
تاريخ الشهادة.2004/10/20 :
البلدة األصلية :قرية بيت دراس  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح داخ��ل بوابة (ص�لاح الدين) عل��ى جتمع للعدو
الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أنا الش��هيد احلي (جهاد أمحد حس��نني) ابن (حركة اجلهاد اإلس�لامي) واجلناح العسكري (سرايا القدس)،
أقدم نفسي رخيصة يف سبيل اهلل تعاىل ر ًدا على اجملازر الصهيونية ،ر ًدا على جمزرة جباليا وجمزرة رفح وكل
اجملازر .أقدم نفسي هلل عز وجل وأدعو اهلل أن يتقبلين ً
شهيدا مع الشهداء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
جهاد أمحد حسنني
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الشهيد
المجاهد

حسن خضر حسن عواجة

تاريخ الوالدة.1986/07/09 :
تاريخ الشهادة.2004/05/13 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد يف قصف صاروخي مباشر من
طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثناء رباط��ه يف منطقة متقدمة
عل��ى الثغور جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى رس��ول اهلل ﷺ ،أحييكم بتحية اإلس�لام العظيم ،فالس�لام عليكم ورمحة
اهلل وبركات��ه .وبعد:
ال أعرف من أين أبدأ ،من أين انتهي يف هذا الوقت العصيب الذي ال نعرف فيه سوى املوت والقتل والعذاب،
يف الوق��ت ال��ذي تن��ام في��ه األم��ة العربية واإلس�لامية وتتخلي عن ش��عبنا العظيم اجملاهد البط��ل .فإني أقول هلا
إن ش��عبنا صامد يف الدفاع عن حقه وعن كرامته ،وأنتم ال تعملون أي ش��يء ،بل ناموا وال تفعلوا ش� ً
�يئا س��وى
التكاسل والتخاذل .القدس العربية تناديكم يا أصحاب الضمائر امليتة ،تستنهض فيكم العزمية واإلصرار على
مواصل��ة النضال حتى حترير القدس واألرض.
وأبعث أنا بس�لامي إىل أصدقائي يف (حركة اجلهاد اإلس�لامي) ،وأقول هلم واصلوا طريق النضال واجلهاد
حت��ى حتري��ر األرض ،وال تتخاذلوا يف الدفاع عن األرض والعرض.
وأبعث بسالمي إىل أصدقائي يف املدرسة والصف مجي ًعا ،وأوصيكم مجي ًعا بتقوى اهلل يف دراستكم.
أوصيكم مبا يلي:
 .1أن تتبناني (حركة اجلهاد اإلسالمي) ،وال أقبل غري ذلك.
 .2أوصي (أمي) بعدم البكاء يف عرس استشهادي وأوصيها بالصرب.
 .3عدم فتح الربزة سوى أشرطة القرآن الكريم فقط.
 .4أن تسري اجلنازة بعدم التهليل والتكبري.
 .5املواصلة يف طريق اجلهاد واملقاومة ،أخص بالذكر اجملموعة اليت نعمل بها يف (حركة اجلهاد اإلسالمي).
 .6السري على طريق املصطفى ﷺ.
وأخريًا :لن نقول ً
وداعا ،بل إىل اللقاء يف اجلنة إخواني األعزاء واألصدقاء.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حسن خضر عواجة
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رائد فؤاد شاكر غنام

تاريخ الوالدة.1986/10/20 :
تاريخ الشهادة.2007/06/30 :
البلدة األصلية :قرية السوافري الغربية  -قضاء غزة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
اغتي� ً�ال يف قص��ف مباش��ر م��ن الطائ��رات الصهيوني��ة للس��يارة اليت
كان يس��تقلها جن��وب قط��اع غ��زة ،لريتق��ي ش� ً
�هيدا بع��د مش��وار
طوي��ل من العم��ل اجله��ادي املقاوم.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،قاه��ر الطغ��اة اجلباري��ن ،وناصر عباده املس��تضعفني ،والصالة والس�لام على رس��ولنا
الكري��م ،قائ��د الغر امليامني وعلى آل��ه وصحبه أمجعني.
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا س� ً
�يفا م��ن الس��يوف عل��ى رق��اب ب�ني صهي��ون ،واحلم��د هلل ال��ذي وفقن��ا هل��ذا العم��ل
اجله��ادي ،ليك��ون ضم��ن سلس��لة ال��رد عل��ى اغتي��ال الش��يخ اجملاه��د (أمح��د ياس�ين) وعل��ى جرائ��م جم��زرة رف��ح
وجرائ��م االحت�لال اليومي��ة ض��د أبن��اء ش��عبنا.
وإنه جلهاد نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
رائد فؤاد غنام

(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :زياد شاكر غنام) ،و(حممد أنور الراعي) وكالهما من حمافظة رفح.
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شاكر مجال حممد جودة

تاريخ الوالدة.1982/07/08 :
تاريخ الشهادة.2005/01/12 :
البلدة األصلية :قرية أسدود  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشابورة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح على مس��توطنة "موراج"
الصهيوني��ة جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أمحد اهلل َّ
جل وعال ،وأصلى وأسلم على حبييب وقائدي رسول اهلل ﷺ ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

إنه يف الوقت الذي تزداد فيه الغطرسة الصهيونية واألمريكية يف املنطقة ،حيث جيربون أحدث مبتكرات
امل��وت والتخري��ب ض��د أهلن��ا يف فلس��طني وإخوانن��ا يف الع��راق ،يقدم��ون اجملازر تلو اجمل��ازر فال يردعه��م رادع وال
يوقفهم ش��يء ،كان البد لألش��راف واألحرار أن يقدموا ما يس��تطيعون من جهد وما ميتلكون من القليل من
العتاد وحاملي أرواحهم على أكفهم ،يدافعون عن كرامة األمة واملستضعفني من النساء والشيوخ واألطفال.
ً
لسنا دعاة للموت ،ولكننا عشاق للشهادة ،نتقدم للشهادة بالدم.
والتزاما منا بواجبنا اجلهادي يف سبيل اهلل،
فأرواحنا هي أعز ما منتلك نقدمها رخيصة من أجل رضوان اهلل ،لعله يرضى عنا.
ونسأل اهلل أن يلحقنا بالصاحلني من عباده ،وأن يسقينا من يدي حبيبنا حممد شربة ال نظمأ بعدها أبدا.
وأن جيعل خروجنا هذا فيه وله ،وأن يثبتنا ويثبت أقدامنا عند لقاء العدو ،وأن يسدد رميتنا حنو العدو أعداء
األمة ،وأن ينصرنا كما نصر عباده األولني يف بدر الكربى وحطني.
أهل��ي األع��زاء ،وال��دي ووالدت��ي األحب��اء :إن��ه الش��وق للق��اء اهلل ،جعل�ني أغ��ادر الدني��ا ب�لا وداع ،فاش��كروا اهلل
واحتس��بوني ،وادع��وا اهلل ل��ي بالقب��ول والتوفي��ق.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
شاكر مجال جودة

(*) هو الشهيد اجملاهد( :عالء محدي الشاعر) من حمافظة خانيونس.
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صالح عبد احلميد شاكر حممد

تاريخ الوالدة.1969/04/19 :
تاريخ الشهادة.1995/01/22 :
البلدة األصلية :قرية بشيت  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
مزدوجة(*) حيث فجر جس��ده الطاهر يف جتمع جلنود االحتالل
الصهيوني على مفرتق (بيت ليد) يف الداخل الفلس��طيين.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى خ��امت النبيني واملرس��لني ،حممد ب��ن عبد اهلل ،وعل��ى آله وصحبه
وم��ن تبعه بإحس��ان إىل يوم الدين.
إخوتي األعزاء ،أهلي األحياء :السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة ،]38 :فه��ذه أمان��ة اهلل ال��ذي أراده��ا لعباده ،فلم خنلق لكي نعيش ونرت��ع يف دنيا لن خنلد فيها ،بل
لتأدية رسالة اهلل يف األرض ولتبليغ دعوته للعاملني ،وهذه الرسالة تشمل اإلميان الصادق باهلل عز وجل وأداء العبادات،
صدقة وصالة وزكاة وصوم وحج ،والعمل وطلب الرزق والعلم وطلبه ،فإنها تشمل اجلهاد يف سبيل اهلل حتى إرساء
منه��ج اهلل يف األرض إىل أن ي��رث اهلل األرض وم��ن عليه��ا ،ف��رأس األمر هو اإلس�لام وعموده الصالة وذروة س��نامه اجلهاد.
إن م��ن يس��عى إىل اخلل��ود لي��س ل��ه إال طري��ق واحد ،هو الش��هادة فطوبى مل��ن باع دنياه بآخرت��ه ،والويل ملن أتبع
نفس��ه هواها ومتن��ى على اهلل األماني.
أقول ملن توىل عن الس��عي للش��هادة ،إن مل نضح أنا وأنت فمن يضحي؟ .علينا أن نس��تعد للتضحيات ،واهلل خيتار
من يشاء.
ش��عبنا املراب��ط البط��ل :يق��ول اهلل تع��اىل :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱸ
ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران ،]139 :فاحمل��ن واالبت�لاءات ه��ي نعم��ة مي��ن اهلل به��ا عل��ى املؤم��ن ،لي��زداد ً
إميان��ا ً
وثباتا ليلقى
ً
اهلل عز وجل ً
صفوفا متماس��كة كالبنيان املرصوص يش��د
خالصا نق ًيا .عليكم بالثبات والصرب والصمود ،وكونوا
بعض��ه بعض��ا ،كون��وا القوام�ين عل��ى احل��ق ،الناطقني به .وليك��ن صمتكم فك�رًا ونطقكم ذك�رًا ونظركم عربًا،
عليك��م بت�لاوة الق��رآن ودراس��ته ففيه الدواء ل��كل داء ،وفيه احل� ّ�ل لكل معضلة.
وداعا ،بل إىل اللقاء ،يف الفردوس األعلى مع النبيني ،والصديقني ،والشهداء ،وحسن أولئك ً
ختاما :ال أقول ً
ً
رفيقا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
صالح عبد احلميد شاكر حممد
(*) هو الشهيد اجملاهد( :أنور حممد سكر) من سكان حي الشجاعية مبحافظة غزة.
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طارق سليمان أمحد أبو حسنني

تاريخ الوالدة.1984/10/01 :
تاريخ الشهادة.2002/04/06 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :مدينة رفح  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه أحد اجملاهدين (*) أثناء
تنفي��ذه هلج��وم استش��هادي مس��لح عل��ى مس��توطنة "رفي��ح ي��ام"
الصهيوني��ة جنوب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل ال��ذي هدان��ا هل��ذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل ،والصالة والس�لام على رس��ولنا الكريم ،قائد
الغر امليامني ،أما بعد:
احلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا ً
جندا من جنده ،وأكرمن��ا وأعزنا بقتال أعدائنا أعداء اهلل أحفاد القردة واخلنازير،
واحلم��د هلل ال��ذي جع��ل إس�لامنا العظي��م صخرة عظيمة تتكس��ر عليه��ا أطماع اليه��ود قتلة األنبياء واملرس��لني،
واحلم��د هلل ال��ذي جعلن��ا س� ً
�يفا م��ن س��يوفه على رق��اب الكفرة واجملرمني ،احلم��د هلل الذي جعل (س��رايا القدس)
اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حركة اجلهاد اإلس�لامي) قدر ه��ذه األمة ورأس حربتها يف قلب العدو الغاش��م.
ً
وانتقاما ألطفالنا ودماء جرحانا وألسرانا البواسل :نهدي عملنا هذا لكم مجي ًعا ولشعبنا
وألرواح شهدائنا
ً
الصابر املرابط اجملاهد يف سبيل اهلل ،وردا على جرائم الصهاينة احملتلني.
َّ
ونرس��ل حتياتن��ا إىل قائدن��ا اجملاه��د الدكت��ور (رمض��ان عب��د اهلل ش��لح) ،وندع��و اهلل أن يوفق��ه يف اجله��اد
ً
وقربان��ا ل��ه ً
خالص��ا لوجه��ه الكري��م.
ورعاي��ة اجملاهدي��ن ،ونس��أل اهلل أن يوفقن��ا يف عملن��ا ه��ذا وجيعل��ه طاع��ة
ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األحزاب]23 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
طارق سليمان أبو حسنني

(*) هو الشهيد اجملاهد( :أمين زكي اجلزار) من سكان حي الربازيل مبحافظة رفح.
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عبد اجمليد سعيد موسى احلاج صاحل

تاريخ الوالدة.1988/07/09 :
تاريخ الشهادة.2009/05/22 :
البلدة األصلية :قرية حليقات  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي اجلنينة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الشهيد باس��تهداف مباشر من دبابات
االحت�لال أثن��اء قيام��ه مبهم��ة اس��تطالع عل��ى احل��دود اجلنوبي��ة
لقطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
تبك على موت��ي ،فاليوم أنا معك
احلم��د هلل ،والص�لاة والس�لام عل��ى س��يدنا حمم��د ﷺ .يا قارئ خطاي��اي ال ِ
وغ� ً�دا أن��ت مع��ي ،وي��ا م��ا ًرا عل��ى ق�بري ال تعج��ب من أمري أم��وت ويبقى كل م��ا كتبته ذك��رى ،وكل أملي
بأن يرضى اهلل عين ويهدي املسلمني واملسلمات مجي ًعا ،وال يرتك ً
أحدا إال ويرمحه برمحته وجيعلنا مع النبيني
والصديق�ين والش��هداء ،واحش��رنا معه��م واغف��ر لن��ا وللمس��لمني واملس��لمات وأهلك عدون��ا األمريك��ي الصهيوني،
ويقوينا ويرمحنا ،اللهم تقبلنا شهداء مع النبيني والصديقني .اهلل أكرب جيش حممد سوف يعود .سجد وجهي
لل��ذي خلقه ،وش��ق مسع��ي وبصري ،اللهم تقبلنا كما تقبل��ت عبدك ونبيك داود.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد اجمليد سعيد احلاج صاحل
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علي حممد حممد أبو ركبة

تاريخ الوالدة.1974/04/18 :
تاريخ الشهادة.2002/02/19 :
البلدة األصلية :قرية أسدود  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشابورة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.1 :
تفاصيل الشهادة :استشهد الشهيد أثناء تنفيذه هلجوم استشهادي
مس��لح عل��ى جمموعة من جن��ود االحتالل الصهيوني بالقرب من
مفرتق املطاحن جنوب مدينة غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

أنا ابن اإلسالم العظيم وابن فلسطني ،أخوكم الشهيد احلي (علي حممد أبو ركبة) ابن (سرايا القدس)
الذراع العسكري لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني) .أقول كما قال كل قوافل الشهداء من قبلي اعلموا
أن األعمار بيد اهلل عز وجل وحده ،وأن اهلل وحده هو الذي حيدد نهايتها.
ولذلك أوصيكم إخوتي :أال ختشوا يف اهلل لومة الئم ،وأن تسريوا على درب الشهداء واملقاومة من بعدي.
يا أحبائي ،يا إخوتي :اعلموا أن اجلنة تنتظركم ،وليعلم الكل وشارون والعرب أن ضرباتنا ضد مستوطنيهم
وكالب حراستهم اجملرمني لن تتوقف ً
أبدا؛ ألننا ماضون على درب اجلهاد واملقاومة .وأما الذين يدعون إىل وقف
إطالق النار فبعون اهلل وحبمده نقول ليعلم القاصي والداني بأننا سندوس على قرار وقف إطالق النار ولن خنضع
للقرارات الصهيونية ،وسنستمر يف اجلهاد حتى حتقيق وعد رسول اهلل ﷺ ،وهلل احلمد واملنة.
أهل��ي ،أصدقائ��ي ،زمالئ��ي :لي��س زمالئي يف الش��رطة فقط ،ب��ل يف كل األجهزة أوصيك��م بتقوى اهلل ،كلكم
مس��ئول ،وكلك��م س��وف يس��أل عل��ى ح��دة ،ما ه��و دورك يف هذا الزمان ،م��اذا عملت؟ يف ماذا كن��ت تفكر؟ ما هو
هدف��ك؟ س��داد الق��رض؟ أم ش��راء األرض ،أم الرتب��ة؟ أم الكرس��ي .أي��ام جت��ري وال يبق��ى س��وى اهلل ،اعملوا آلخرتكم
وأطيعوا ربكم ،وال تطيعوا ً
أحدا إال مبا يرضي اهلل ورسوله ،وسريوا سري اجملاهدين وإن مل تستطيعوا فاتركوهم
وشأنهم ،وال أحد يظن أنه ال يستطيع أن يقدم أي شيء ،بل العكس كلكم قادرون بتمسككم بدينكم وبعدكم
ع��ن أي فتن��ة أو موقديه��ا .أطيع��وا اهلل وال تطيع��وا ً
أحدا غريه ،وقولوا ال إل��ه إال اهلل ،رزقكم على اهلل ،أمركم من اهلل،
أملك��م يف اهلل توه��ب لك��م احلي��اة واآلخ��رة وكل ما هو قائ��م ال حمالة إىل زوال ،إىل زوال ،إىل زوال ،س��وى اهلل.
وإنه جلهاد جهاد  ..نصر أو استشهاد.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
علي حممد أبو ركبة
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الشهيد
المجاهد

فؤاد خالد عبد اهلل أبو هاشم

تاريخ الوالدة.1987/08/05 :
تاريخ الشهادة.2004/05/13 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف قص��ف صاروخ��ي مباش��ر
م��ن طائ��رات االس��تطالع الصهيوني��ة أثناء قيامه مبهم��ة جهادية
جنوب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل املنتقم اجلبار ،ناصر املستضعفني ،ومذل املستكربين املستبدين ،والصالة والسالم على إمام اجملاهدين
الصادقني ،وعلى آله الطيبني األطهار.
ق��ال تع��اىل :ﱹ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]38 :

وق��ال ً
أيض��ا :ﱹ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱸ صدق اهلل العظي��م[ .النس��اء]104 :
أب��دأ وصي�تي :بصرخ��ة ح��ر أوجهه��ا إىل كل املس��لمني امللتزم�ين ،إىل الغي��ارى ،إىل أصحاب النخ��وة والكرامة ،إىل
متى هذا الصمت؟ إىل متى هذا السكون؟ إىل متى هذا الركون؟ ودماؤكم تستباح ،وأعراضكم تنتهك .إن أمتكم
وش��عبكم وإخوانكم يف فلس��طني والعراق والشيش��ان وأفغانستان يستنصرونكم ،فهل من ناصر؟ فهل من ناصر؟ أم
أنكم نس��يتم أنكم أمة واحدة؟ دمكم واحد ،عرضكم واحد ،وحرمتكم واحدة ،وقضيتكم واحدة ،فأنتم أصحاب
الرس��الة والش��هادة ،أنت��م الش��هداء عل��ى الن��اس .أم��ا حرك��ت الدم��اء يف فلس��طني والعراق والشيش��ان وأفغانس��تان ،أما
حركت فيكم ساك ًنا؟ أما فيكم عرق ينبض؟ أيها احلكام ،أيتها الشعوب ،واهلل ستسألون يوم ينادي املناد .ﱹﰆﰇ
ﰈ ﰉﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .الصاف��ات ،]24 :فه��ل أع��ددمت اجل��واب؟ يومه��ا م��اذا س��تقولون لربك��م؟ أم��ا يكفيك��م ما
ش��اهدمتوه ب��أم أعينك��م م��ن جرائ��م وجم��ازر وانته��اك ألع��راض وحرم��ات املس��لمني يف الع��راق وغ�يره؟ لق��د تكش��ف
الوجه البش��ع والقبيح ألمريكا وبريطانيا ويهود ،فال يغرنكم زخرف قوهلم دميقراطية ،حقوق إنس��ان ،مدنيون،
وغريها .وال خيدعنكم شيطانهم مبا يوحي بعضهم لبعض أمثال بوش اجملرم وبلري اللعني وشارون القاتل السفاح.
ي��ا أم��ة اإلس�لام :إن اإلره��اب الصهيوأمريك��ي واألجنلوأمريك��ي جي��ب أن تواجه��وه يف كل م��كان ويف كل زمان،
وليكون��وا مجي ًع��ا مس��تهدفني أينم��ا ثقف��وا .اقتلوه��م ،مزقوه��م ،ب��كل وس��يلة ول��ن ُت ْع َدم��وا ُ
الظ ْفر إن ش��اء اهلل .اقتلوا
إخ��وان الق��ردة واخلنازي��ر وحلفاءه��م وعمالءه��م ،واطردوه��م م��ن ديارك��م ،ال يط��أن أرضك��م خنزي��ر يه��ودي أو
أمريك��ي أو بريطان��ي أو متحال��ف معه��م ،وال تأخذك��م ب��اهلل لوم��ة الئ��م.
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أيه��ا املكلوم��ون :ي��ا أحف��اد احلس�ين ،وص�لاح الدين ،والقس��ام ،وي��ا أحباب أبي عب��د اهلل :ليس أمامكم م��ن خيار إال
خي��ار املقاوم��ة واجله��اد واالستش��هاد ،ش��ددوا ضرباتك��م ،وتوكل��وا عل��ى ربك��م ،وال تلتفت��وا وراءك��م ،ودع��وا كل
ناع��ق ينع��ق مب��ا ينع��ق ،فأنت��م أمة تتلق��ى أوامرها من ربها ،جبار األرض والس��ماء .كما أنين أناش��د عامة املس��لمني
وخاصتهم أن يلتفوا ويتوحدوا حول قضايا املسلمني يف العامل ،فاملسلم اليوم مضطهد مستضعف ،ودمه ينزف هنا
وهناك ،فقضايا املس��لمني واحدة وال تفرق بينها حواجز وال حدود وال أية جغرافيا ،انش��روا ثقافة املقاومة واجلهاد
واالستشهاد بفعلكم ،بالدم الزكي ،باألمحر القاني ،واشهروا سيوفكم ،وشرعوا بنادقكم يف وجوههم مجي ًعا ،فملة
الكفر واحدة.
علم�اء األم�ة العامل�ون املخلص�ون :جي�ب عليك�م أن تأخذوا دورك�م وتقوموا برس�التكم ،فاألمان�ة يف أعناقكم
َ
(م ْ�ن َك َت َ�م ِع ْل ًم�ا َي ْع َل ُم� ُهَ ،ج�ا َء َي ْو َم ْال ِق َي َام ِة ُم َل َّج ًما ِب ِل َج ٍام ِم ْن َن ٍار) ،][ .أعلنوا النفري العام ،اس�تنهضوا األمة ،وامسعوا
فتواكم باس�تهداف املش�ركني املعتدين املتكالبني على أمتنا وش�عبنا.
وأنتم أيها العمالء :ال تفرحوا ،وال مترحوا ،فأيدي اجملاهدين ستطالكم أينما كنتم إن شاء اهلل ،وستنالون جزاءكم
مهما كان موقعكم ،فمن خين األمة ،ومن خين دينه وشعبه ،فحكم اهلل فيهم قوله تعاىل :ﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﱸ صدق اهلل العظيم[ .املائدة ،]33 :فانتظروا.
األه��ل األحب��اب( :أب��ي) و(أم��ي) األعزاء ،إخوت��ي وأخواتي األحباب ،ي��ا من أعطيتموني الكث�ير الكثري من حبكم
ووقتك��م أنت��م ن��ور عيين وقليب ،أوصيكم بتقوى اهلل يف الس��ر والعل��ن ،وبالدعاء الدائم للمجاهدين ،وأوصيكم بالصرب
واالحتس��اب ،واهلل لن يضيع أجر الصابرين.
أمي الغالية :ال حتزني ،وال تبكي ،وأكثري من قول ال إله إال اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل .فإذا جاءتكم البشرى
باستشهادي فامحدوا اهلل كثريًا ،ووزعوا احللوى ،واستقبلوا املهنئني وليس املعزين.
اإلخ��وة اجملاه��دون :أبن��اء (الس��رايا) ،س��رايا رس��ول اهلل ﷺ ،اش��حذوا اهلم��م ،وحمص��وا الني��ة ،وأخلص��وا ،وأطيع��وا
أمراءك��م ،وال تنس��وا العه��د والبيع��ة ال��ذي عاه��دمت ،واتقوا اهلل ح��ق تقاته ،يؤتكم كفلني م��ن رمحته وجيعل لكم
ن��و ًرا .أس��أل اهلل لك��م الس��داد والرش��اد والنص��ر والتمكني بإذن اهلل ،إن��ه ولي ذلك.
إخوان��ي :إن مل يتق��دم أبن��اء اإلس�لام ،الرس��اليون .فم��ن يتق��دم؟! م��ن ي��رد الضيم والظل��م عن أمتن��ا؟! من يعيد
لن��ا حقوقن��ا املغتصب��ة؟! تقدموا فواهلل لس��نا أفضل ممن س��بقونا من الش��هداء العظماء ،أمثال (خط��اب) و(أبو الوليد
الغام��دي) و(الس��يد عب��اس) ،والدكت��ور املعل��م (فتح��ي إبراهيم الش��قاقي) ،والش��يخ اجملاهد (الياس�ين) ،والدكتور
القائد (عبد العزيز الرنتيس��ي) ،وأبو مصعب (عبد اهلل الس��بع) ،وأبو احلس��ن (حممود الزطمة) ،و(عصام براهمة)،
و(حمم��ود طوالب��ة) ،وغريه��م الكث�ير الكث�ير .تقدم��وا ،تقدموا فأنتم األمل ،أنت��م احللم ،وأنتم األخيار إن ش��اء اهلل.
أم��ا أنت��م ي��ا يه��ود :فليس لكم إال الذبح ،والذب��ح فقط ،فانتظروا قوافلنا ،قوافل االستش��هاديني .إذا أردمت األمن،
فارحلوا عن أرضنا ،فارحلوا عن ديارنا ،ارحلوا .فإنا إذا نزلنا بس��احة قوم س��اء صباح املنزلني.
وأخ�يرًا :أخت��م وب��اهلل التوفي��ق ،إن هذا الرد هلو جزء يس�ير من فاتورة حس��اب طويلة ودامي��ةً ،
وعهدا جرائمكم لن
ختت��زل ول��ن مت��ر دون عق��اب رادع إن ش��اء اهلل .فانتظ��روا إنا معكم من املنتظرين ،فانتظ��روا إنا معكم من املنتظرين.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
فؤاد خالد أبو هاشم
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الشهيد
المجاهد

حممد رياض حممود عدوان

تاريخ الوالدة.1984/10/15 :
تاريخ الشهادة.2004/07/29 :
البلدة األصلية :قرية بربرة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشابورة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد بقذيفة مدفعي��ة من دبابات
االحت�لال الصهيون��ي أثن��اء قيام��ه بزرع عبوة ناس��فة على حدود
مس��توطنة "نتس��ر حزاني" جنوب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،ناص��ر املس��تضعفني ،وم��ذل اليه��ود الظامل�ين املس��تكربين ،والص�لاة والس�لام على إمام
اجملاهدي��ن س��يدنا حمم��د وعل��ى آله وصحبه ومن س��ار عل��ى دربه .وبعد:
أنا الشهيد احلي بإذن اهلل (حممد رياض عدوان).
وصي�تي إىل أم��ي الغالي��ة :ي��ا ن��ور قل�بي ،إن رض��ي رب��ى مره��ون برض��اك عل� َّ�ي ،س��احميين إن قص��رت ً
يوم��ا،
س��احميين ورض��اك عل� َّ�ي ي��ا غالي��ة ،أعل��م بأن رحيلي صع��ب ،ولكن اجلهاد فرض ،احتس��بيين عن��د اهلل وهو خري
احتس��اب ،س��احميين ي��ا مهجة قل�بي ،وادعي ل��ي بالتوفيق والس��داد.
إخوان��ي األحب��ة :إن��ي م��اض إىل درب لي��س في��ه ك��ذب وال نف��اق ،لي��س في��ه ك��ره وال بغض��اء ،إىل درب
حمف��ور بأي��ادي األبط��ال ،وم��روي بدماء الش��هداء ،وكم أمتنى أن تلتقي دمائي ودماؤه��م لتنبت ور ًدا ال يوجد
مثل��ه يف الوج��ود ،كون��وا عل��ى ثق��ة باهلل بأنه ناصرن��ا على الصهاينة املالع�ين ،اصربوا وجاه��دوا وكونوا ً
عونا
ألمك��م الغالي��ة ،واثبتوا على الدي��ن واجلهاد.
أخوات��ي العزي��زات :س��احمنين إن قص��رت ً
يوم��ا حبقك��ن ،وكن كاخلنس��اء والزه��راء وزين��ب ،وابقني على
الدي��ن واجله��اد م��ا حيينت ،وربني أبناءك��ن على اجلهاد واإلخ�لاص للدين.
ي��ا كل أهل��ي وجريان��ي :س��احموني عل��ى كل تقص�ير ،واذكرون��ي يف دعائك��م ،وكون��وا أوفي��اء لإلس�لام
علي؛ ألني بإذن اهلل س��وف ارتق��ى إىل العلياء
وللقضي��ة املركزي��ة ،وافرح��وا الستش��هادي ،وال تنوح��وا وال تبك��وا َّ
�هيدا ،رافع اهلامة ش� ً
�اخما كش��موخ اجلبال ،وش� ً
ش� ً
�هيدا على درب والدي الغالي صاحب الفضل يف تربييت وحثي
على اجلهاد واالستشهاد الشهيد البطل الذي استشهد يف سجن بئر السبع الشهيد (رياض حممود عدوان) وعلى
درب الشهداء.
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وصييت إىل اجملاهدين :جماهدو (سرايا القدس) يا ليوث الليل ،ويا أسود النهار ،يا صانعي النصر هلذه األمة
بالص�بر واإلمي��ان والدع��اء ،س� ّ�ددوا الضرب��ات وكون��وا أش��داء يف مواجه��ة األعداء ،رمح��اء فيما بينك��م ،واهجروا
الن��وم والراح��ة فأهلن��ا يف فلس��طني احملتل��ة يعيش��ون اإلذالل والتعذي��ب والقه��ر والرع��ب كل ي��وم ،وال تطيل��وا
أي��ام القه��ر والع��ذاب واهل��وان عل��ى أهلن��ا ،وال يك��ون ذل��ك ّ
إال مبزي��د م��ن العملي��ات البطولي��ة ال�تي جتع��ل األع��داء
جي�رّون أذي��ال اخليب��ة عل��ى أرضنا فيولون مدبرين .واجعل��وا القرآن خري جليس لكم ،وافدوا اإلس�لام بدمائكم
وأرواحك��مّ .
توجه��وا إىل س��احات القت��ال بقلوب عامرة حبب اهلل والش��وق إىل لقائ��ه ،اضربوا صهيون يف عقر داره،
ف��اهلل ناصرك��م ومثب��ت خطاكم ،وس�يروا على درب (مح��زة) و(صالح الدين) و(الش��قاقي).
ً
وختام��ا :إىل اللق��اء يف جن��ان اخلل��د م��ن هن��ا نب��دأ ويف اجلن��ة نلتق��ي ﱹﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﱸ

ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران]133 :

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد رياض عدوان

472

الشهيد
المجاهد

حممد زهري سعيد العزازي

تاريخ الوالدة.1982/02/10 :
تاريخ الشهادة.2004/09/23 :
البلدة األصلية :قرية سلمة  -قضاء يافا.
مكان السكن :حي الشابورة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومعه اثنان من اجملاهدين(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح مش�ترك م��ع املقاومة على
مس��توطنة "م��وراج" الصهيونية جن��وب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،خال��ق األول�ين واآلخري��ن ،ومعز الطائع�ين ،ومذل الكفار واملش��ركني .بتوفيقه تتم
الصاحلات ،وبنوره أش��رقت األرض والس��موات ،والصالة والس�لام على أش��رف املخلوقات حممد ﷺ .أما بعد:
احلمد هلل الذي جعلنا جنو ًدا للحق ،وجنو ًدا هلل س��بحانه وتعاىل ،حتى نرفع بدمائنا وأش�لائنا راية اإلس�لام
خفاق��ة ،فه��ا حن��ن نق��دم أرواحنا رخيصة من أجل اهلل عز وجل ،وهو الوحيد القادر على أن يدمر بين صهيون،
فمن هذا املنطلق جئنا لنقدم أغلى ما منلك لنحرر البالد ،ورقاب العباد من تدمري وجترب وتس��لط بين صهيون
على األمة اإلس�لامية ،فال حيزن أهلي على فراقي ،وال حيزن أصدقائي على فراقي.
ويا إخوتي :البد لكم أن تعرفوا اإلخالص فإنه شرط للقبول وبغريه فواهلل ال يقبل ربنا أي عمل كان.
وي��ا ش��باب املس��جد :أفيق��وا وانتبه��وا وس�يروا عل��ى ال��درب ،درب حممد ﷺ ،وامحوا أمة اإلس�لام مم��ا جاء من
ب�ني صهي��ون ،ف��واهلل إن��ي أحبك��م وأنا ذاهب إىل ربي ،فواهلل إني أحبكم وأنا مش��تاق إليكم ،ف��واهلل لقائنا ً
غدا عند
الرمح��ن يف جنان عدن.
وأقول لكم مجي ًعا ولصديق عزيز علي كإخوتي وزيادة:
نلتق يف األرض ً
وفرق بيننا كأس املنـــون
يوما
فإن مل ِ
فموعدنا ً
بها حييٍا احلنون مع احلنون
غدا يف دار خــــــلد
إخوتي :أودعكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد زهري العزازي
(*) الشهيدان اجملاهدان هما( :عماد عطوة أبو مسهدانة) من جلان املقاومة الشعبية و(يوسف عبد اهلل عمر) من كتائب الشهيد أمحد أبو الريش.
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الشهيد
المجاهد

حممد طالل حسني أبو شعر

تاريخ الوالدة.1984/12/20 :
تاريخ الشهادة.2004/05/19 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي الربازيل  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء مش��اركته يف املس�يرة
الس��لمية لرف��ع احلص��ار ع��ن قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
أن��ا الش��هيد احل��ي (حمم��د طالل حس�ين أبو ش��عر) ،وصي�تي ألهلي وأصحاب��ي ،إىل كل م��ن عرفين وأحبين
أق��ول لك��م :إن��ي متني��ت الش��هادة يف س��بيل اهلل م��ن أج��ل الوط��ن ،ألضح��ي بروح��ي م��ن أج��ل فلس��طني وأرض��ي
املغتصب��ة وال�تي ً
حتم��ا س��تكون عل��ى أرواح ش��هدائها وبدف��اع مناضليها.
أق��ول لك��م :متس��كوا ب��اهلل ،وبالوطن ،وال ترتكوا العمالء املتخاذلني واحملتل�ين يغتصبونها ،دافعوا عنها بكل
قوة وبس��الة وتوكلوا على اهلل .أنا واحد ممن أرادوا وضحوا من أجل الوطن وحبهم لفلس��طني.
علي عند استش��هادي ،بل زغردي وكوني كاخلنس��اء عندما ودعت
إىل أم��ي العزي��زة :أق��ول هل��ا ال تبك��ي َّ
أبناءها األربعة ،وقولي احلمد هلل أن اهلل كتب البين الش��هادة من أجل فلس��طني.
وإىل كل إنس��ان عرف�ني :وأمتن��ى أن��ه ق��د عرف�ني حب��ب واح�ترام وتقدير ،هذه فلس��طني جي��ب أن نضحي
مجي ًع��ا م��ن أجله��ا وأن حترروه��ا من أيدي االحتالل الغاش��م.
ويف نهاية وصييت أقول لكم مجي ًعاً :
وداعا ،وإىل اللقاء يف جنات اخللد إن ش��اء اهلل عند الرس��ل ،عند الش��هداء
(عماد عقل)( ،سامي عبد العال)( ،سليم العرجا)( ،حممد أبو عرمانة) وعند كل شهداء فلسطني الذين رووا
بدمائهم الطاهرة أرض فلس��طني احلبيبة ،أرض القدس اليت س��تبقى ً
دائما عاصمة فلس��طني األبدية .إىل اللقاء
يا (أمي) ،ويا (أبي) ،ويا إخواني ،ويا أصدقائيً .
وداعا وإىل اللقاء يف اجلنان إن شاء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد طالل أبو شعر
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الشهيد
المجاهد

حممد عبد الرحيم حسن أبو هاشم

تاريخ الوالدة.1977/08/28 :
تاريخ الشهادة.1995/11/02 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :خميم يبنا  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصيل الش��هادة :استش��هد الش��هيد يف عملية استشهادية بطولية
حي��ث فج��ر جس��ده الطاه��ر يف جمموع��ة م��ن جن��ود االحت�لال
الصهيون��ي بالقرب من موقع "كيس��وفيم" العس��كري الصهيوني
جنوب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

اإلخ��وة اجملاه��دون ،األه��ل األحب��اب :هذا هو قدرنا أن نكون يف خض��م الصراع ،هذا هو قدرنا أن ندافع عن
ديننا ،هذا هو قدرنا أن نكون يف هذه األرض املباركة ،وأن نكون أبناء اإلسالم الذي أعزنا به اهلل ،وجعلنا نقدم
التضحية تلو األخرى بكل ما نعرفه من وس��ائل التضحية .البد إذن من عودة اإلس�لام ليزلزل عروش الكفر،
البد إذن من عودة اإلسالم ليزلزل األرض حتت أقدام اليهود ،ولكن هل من مثن وهل من مقابل؟ نعم إن هذا
املقاب��ل ه��و التضحي��ة ب��كل ما منلك يف س��بيل اهلل ،املقابل هو بذل أرواحنا رخيصة ف��دا ًء لديننا ،املقابل هو بذل
دمائنا رخيصة يف سبيل اهلل لننال رضا اهلل عز وجل ولكي نصل إىل ما نتمناه.
بسم اهلل الرمحن الرحيم :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

ع�ن أب�ي ذر رض�ي اهلل عن�ه ق�ال :قل�ت لرس�ول اهلل ( :أَ ُّي َ
ْ
األ ْع َم�ال أَ ْف َض ُ�ل؟ َق َ
مي ُ
�الِ :اإل َ
ال َه�ا ُد ِف
ﷺ
�ان ِب�اهلل َو ِ
ِ
َس ِبي ِل ِه) صدق رسول اهلل[ .صحيح مسلم] ،فاملوت إخواني آت ال حمالة ،لن يدفعه دافع ،وإن كان األمر هكذا فلم ال
نس�تقبل املوت وحنن مقبلون عليه غري مدبرين منه ،مل ال نبحث عنه قبل أن يبحث عنا ولن خيطئنا ،فمن
اخلزي أن منوت كالبعري ،ومن الذل أن نرضى حبياة ،فلنقف إخوتي ً
صفا ً
واحدا يف وجه املؤامرة ،ونتحد حتت
راية اإلسلام ،حتت راية اهلل عز وجل،
بس��م اهلل الرمح��ن الرحي��م :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .آل عم��ران،]103:
وه��ذا الن��داء أوجه��ه بش��كل خاص إىل اإلخ��وة يف حركيت (محاس) و(اجلهاد اإلس�لامي) ،فبهذه العملية ننتقم
مجيعا للش��هيد القائد (هاني عابد) وبهذه العملية ننتقم للش��هيدين األخوين (صالح ش��اكر) و(أنور س��كر)،
وبهذه العملية ً
أيضا ننتقم للش��هيد البطل (أش��رف الس��ندي) ،وبهذه العملية ننتقم لكل ش��هداء فلسطني الذين
سقطوا عرب س��نني اجلهاد واملقاومة.
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األه��ل األحب��اب :أوج��ه إليك��م كلم�تي ه��ذه طال ًب��ا منك��م أن تس��احموني ،وتش��ركوني يف ص��احل دعائك��م
فاألمر مل يكن بيدي وال هو باختياري ،بل كان اختيار اهلل عز وجل .كما أن هذا العمل مل يكن شجاعة مين
ب��ل كان��ت األمان��ة ،نعم هي األمانة ،األمانة اليت اس��تودعين اهلل إياها ،ومل��ا آن الوقت أن أرجعها إىل مالكها رددتها
إلي��ه ،فادع��وا ل��ي اهلل أن أك��ون ق��د حافظ��ت على ه��ذه األمانة ،وأن أك��ون قد أمتمتها على خ�ير وجه ،وهلذا ال
يعتق��د أح��د منك��م أن�ني ق��د وضعت ح� ً�دا أو نهاية حلياتي ،بل إنين وضعت حجر األس��اس حلياة جديدة يف ظل
الرمح��ن إن ش��اء اهلل ،وإىل لق��اء قري��ب يف جنات اخللد مع األحبة إن ش��اء اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد عبد الرحيم أبو هاشم
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الشهيد
المجاهد

حممد فؤاد سامل عاشور

تاريخ الوالدة.1985/05/11 :
تاريخ الشهادة.2004/10/18 :
البلدة األصلية :قرية محامة  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي تل السلطان  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*) يف
استهداف مباشر بقذائف الدبابات الصهيونية أثناء قيامه مبهمة
زرع عب��وات ناس��فة للق��وات الصهيوني��ة يف منطق��ة (ت��ل زع��رب)
جن��وب قطاع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي أعزنا باإلسالم وكفى به من عزة ،وشرفنا باجلهاد وكفى به من شرف ،احلمد هلل الذي فتح
أبواب اجلنة للمجاهدين ،واحلمد هلل الذي جعلنا على أرض الرباط ،نرابط على أرض فلسطني ونقاتل وجناهد يف
س��بيل اهلل ،ونرفع راية التوحيد (ال إله إال اهلل) والصالة والس�لام على س��يدنا حممد قائد الغر امليامني وقائد س��رايا
اجملاهدين ،احلمد هلل قاهر اجلبارين ومذل املستكربين املستبدين ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له.
أن��ا أخوك��م الش��هيد احل��ي( :حمم��د ف��ؤاد س��امل عاش��ور) أق��دم نفس��ي للجه��اد يف س��بيل اهلل ،وف��داء للوط��ن
احلبي��ب ألك��ون جند ًي��ا م��ن جن��ود اهلل يف األرض.
ً
أم��ي احلنون��ة :أعل��م أن الف��راق صع��ب ،ف�لا حتزن��ي عل� َّ�ي واص�بري واحتس��بيين ش��هيدا ،فأنت كن��ت ً
دائما
حتثينين على اجلهاد ،وكنت تلزمينين على الصالة يف ميعادها وحفظ كتاب اهلل .فاليوم افتخري بي وزفيين
إىل احل��ور الع�ين بإذن اهلل ،وادعي اهلل أن يتقبلين ش� ً
�هيدا.
أبن��اء اجله��اد البواس��ل( :أبن��اء س��رايا الق��دس) أيها اجملاهدون احملبني هلل ،أيها املرابطون أبناء الش��قاقي ،س�يروا
عل��ى دربن��ا ي��ا أخ��وة الش��هداء واألس��رى ،وحافظ��وا عل��ى دم��اء الش��هداء وه��ذا الوط��ن احلبي��ب والدي��ن العظي��م.
اس��تحلفكم باهلل أن تس�يروا على درب الش��هداء ،ومن مل يغز أو حتدثه نفس��ه بالغزوات مات ميتة اجلاهلية مثلما
ق��ال الرس��ول ﷺ يف أحادي��ث عن اجلهاد يف س��بيل اهلل.
إخوان��ي وأخوات��ي األحب��اب :إخوت��ي ال حتزنوا ،وس�يروا على درب��ي ،وأوصيكم يف الصالة يف املس��جد وخاصة
ص�لاة الفجر ،وأوصيك��م أن تكونوا ً
عونا لـ(أمي).
أصدقائي ،أحبائي :أيها األصدقاء األحباب ،جيب أن تعلموا مجي ًعا أن هذا خيارنا وواجبنا املقدس ،لنذهب
إىل احلي��اة األمج��ل والس��عيدة لن��رى الرس��ل والصحابة ونلقاكم ب��إذن اهلل عز وجل ،وإن مش��اعر الفرح األكرب
هو لقاؤنا رس��ولنا الكريم حممد ﷺ.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد فؤاد عاشور
(*) هو الشهيد اجملاهد( :سعدي عبد الفتاح أبو العيش) من سكان حي تل السلطان مبحافظة رفح.
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الشهيد
المجاهد

حممد مصطفى علي اجلزار

تاريخ الوالدة.1982/06/24 :
تاريخ الشهادة.2000/11/06 :
البلدة األصلية :قرية يبنا  -قضاء الرملة.
مكان السكن :حي الربازيل  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد عل��ى أث��ر إصابت��ه يف اش��تباك
مس��لح م��ع ق��وات االحت�لال الصهيون��ي على بوابة (ص�لاح الدين)
جنوب قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�لام على رس��ول اهلل حممد ﷺ ،وعلى آله الطيبني الطاهرين ،وأصحابه
اجملاهدي��ن ،ومن تبعهم إىل يوم الدين .أما بعد:
ق��ال تع��اىل :ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

إىل اجملاهدي��ن املرابط�ين يف س��بيل اهلل :أبن��اء اإلس�لام العظي��م ،إليك��م صوتي ه��ذا الذي بإذن اهلل س��وف يعلو
قري ًبا فوق مآذن الش��هداء ،ها أنا أحتدث إليكم عرب وصييت وقبل استش��هادي بإذن اهلل ،وال أناديكم كربيا ًء إمنا
حبق األخوة بيننا كمسلمني جماهدين ،وهذا ندائي للعامل أمجع :أن ابقوا على عهد رسولنا الكريم ،وكونوا
لدين اهلل خملصني ،وال تبتعدوا عن إخالصكم حبال من األحوال وجاهدوا يف سبيل اهلل ،وكونوا مثل (صالح
الدي��ن) حم��رر الق��دس ،وأوصيك��م ألذكرك��م؛ ألن الذك��رى تنفع املس��لمني .تذك��روا ً
دائما اإلخوة الش��هداء
واجلرح��ى ،وتفنن��وا يف قت��ال االحتالل الصهيوني املس��تبد من أجل حترير القدس.
علي إذا نلت الشهادة ،ألنين طالب الشهادة ،ومتمنيها وسالمي
وأطلب من أمي يف هذه الوصية :أن ال تبكي ّ
إىل أهل��ي ،واألق��ارب ،واألحب��ة ،ووال��دي ،وإخواني ،وأخوات��ي ،وصديقي الذي حثين على صالة الفجر يف املس��جد،
وس��اعدني على حفظ سورة األنفال ،وأودعكم.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممد مصطفى اجلزار
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الشهيد
المجاهد

حممود أمحد عبد املعطي أبو عمرة

تاريخ الوالدة.1981/01/18 :
تاريخ الشهادة.2003/06/01 :
البلدة األصلية :بلدة بري السبع  -قضاء بئر السبع.
مكان السكن :حي التنور  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على موقع "كيسوفيم" العس��كري الصهيوني
جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111 :

احلم��د هلل الواح��د القه��ار ،العزي��ز الغف��ار ،مق��در األق��دار ،ومص��رف األم��ور ،مك��ور اللي��ل على النه��ار ،تبصرة
ألول��ي القل��وب واألبص��ار ،ال��ذي أيق��ظ م��ن خلق��ه م��ن اصطف��اه فأدخل��ه يف مجل��ة األخي��ار ووفق م��ن اجتباه من
عب��اده فجعل��ه م��ن املقربني األبرار وبصر من أحب��ه فزهدهم يف هذه الدار ،فاجتهدوا يف مرضاته والتأهب لدار
القرار ،واجتناب ما يسخطه واحلذر من عذاب النار ،وأخذوا أنفسهم باجلد يف طاعته ومالزمة ذكره بالعشي
واإلب��كار ،وعن��د تغاي��ر األحوال وآناء الليل والنهار ،فاس��تنارت قلوبه��م بلوامع األنوار.
أمح��ده أبل��غ احلم��د عل��ى مجي��ع نعم��ه ،وأس��أله املزي��د من فضل��ه وكرم��ه ،وأش��هد أن ال إل��ه إال اهلل العظيم،
الواحد الصمد العزيز احلكيم ،وأشهد أن قائد اجملاهدين وأمري الغر احملجلني ،أفضل املخلوقني وأكرم السابقني
والالحق�ين حمم��د ب��ن عب��د اهلل صل��وات اهلل وس�لامه علي��ه وعل��ى س��ائر النبي�ين ،والس�لام على قواف��ل التابعني
وتابعيه��م إىل ي��وم الدي��ن ،الذين محلوا على عاتقهم مس��ؤولية نش��ر هذا الدين ،والذين بن��وا لنا منارة التوحيد
واإلميان ،ونهج السنة واجلماعة لنهتدي به عرب ظلمات السنني ،وما تركه لنا السلف الصاحل من مثرة جهود
ودم��اء لنس��تطيع مواجه��ة مؤث��رات وش��باك اخللي��ط اليه��ودي الصلي�بي الذي��ن يري��دون م��ن ورائها إزال��ة وإذالل
اإلس�لام ال��ذي طاملا فض��ح يهودهم وأبطل مؤام��رات صليبهم.
ف��واهلل ل��و بذل��وا كل م��ا ميلك��ون إلزال��ة ه��ذا الدي��ن م��ا اس��تطاعوا ﱹ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .األنف��ال ،]30 :ف��واهلل ي��ا أخوان��ي ،أم��ا أعدائنا ف��اهلل معيننا عليه��م؛ ألنهم معروفون
بالرغم من تغري أزيائهم ومصطلحاتهم واألسلوب الذي دخلوا به علينا ،أما أعداؤنا املتخفون وهم األشد خطرًا،
أال وه��م املنافق��ون والعم�لاء مم��ن يندس��ون بينن��ا ويق��ال عنه��م أبن��اء جلدتن��ا وإذا حبثن��ا ع��ن أصوهلم جتدهم
هجي ًن��ا يهود ًي��ا صليب ًي��ا حق�يرًا ،ولك��ن يف الوق��ت ال��ذي كثرت به س��هام الغدر وفخ��اخ اخلديعة وس��ن أنياب املكر
للني��ل م��ن اإلس�لام واملؤمن�ين؛ ألنه��م يعرف��ون ح��ق املعرفة أن نهايتهم على أيدي أس��ود اإلس�لام الغ��ر احملجلني،
رواد املساجد محلة كتاب اهللً .
رغما عن تلك الظروف نقول هلم يا أحفاد القردة واخلنازير آه لو تعرفون ماذا
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جنهز لكم ،إنه جيش من االستشهاديني ،رهبان الليل فرسان النهار ،رجال صدقوا اهلل فصدقهم ،باعوا أنفسهم
رخيص��ة فاش�تراها اهلل منه��م ،ال يبغ��ون إال رض��اء اهلل تع��اىل ولقاء الرس��ول ﷺ على حوضه الش��ريف.
إننا يف هذا الوقت نتفاجأ بأذناب الكالب ،وأسفي على الكالب هلذه التهمة اليت ألصقتها بها ،أنصاف الرجال
يف وق��ت تلق��ى أمتن��ا اإلس�لامية طعن��ات الث��ور األمريك��ي م��ن كل اجله��ات ،ج��اءوا ليق��روا لن��ا خارط��ة الطريق
ويدفعون��ا إىل جهن��م والعي��اذ ب��اهلل ،أمل يكفهم حماربة عباد اهلل األتقياء ،فجاءوا حبيلة جديدة حملاربة دين اهلل يف
األرض بإخ��راج قان��ون العقوب��ات ،لعنه��م اهلل وكل م��ن ش��ارك يف هذا القان��ون حتى ولو بورق��ة ،إن هذا القانون
حمارب��ة علني��ة لدي��ن اهلل ولك��ن اهلل به��م حميط ،وإن ش��اء اهلل س��يجعل مكرهم ً
وبال عليهم ولعن��ات بإذن اهلل.
في��ا أم��ة حمم��د ،ي��ا عب��اد اهلل يف األرض ،أيه��ا الغي��ورون على دين احلق م��ن أن يغري بأحق��اد وتفاهات ما أنزل
اهلل بها من س��لطان ،هبوا وتصدوا هلذا الطاغوت فلتمنعوه أن ينفذ ولو على أجس��ادكم ،ال ختافوا يف اهلل لومة
الئم ،وال ختشوا ً
أحدا فاهلل أحق أن ختشوه إن كنتم مؤمنني .ساحموني لضيق وقيت ،فأنا أكتب هذه الوصية
قب��ل وق��ت قص�ير ج� ً�دا من وصولي ملكان ال��كالب الضالة ،فكل التحية لكل من جهزني وس��اعدني ،وجزاهم اهلل
خ�يرًا ووفقهم ملا حيبه ويرضاه.
إىل إخوان��ي اجملاهدي��ن يف كل التنظيم��ات :وأخ��ص بالذك��ر التنظيم��ات اإلس�لامية ،ضع��وا قناعة داخل
عقولكم أنكم تعملون هلل فقط ،وأما التنظيمات فما هي إال وسائل وسبب للوصول إىل مرضاة اهلل ،فاهلل أحق أن
نرضي��ه وأخ��ص بع��ض اجملاهدين املتس��اهلني واملتحركني بصورة غري حريصة .اعل��م أخي اجملاهد أن العميل
ليس ش��طارة ودهاء منه ليس��تطيع إيقاعك يف فخه ،بل هو عدم مباالة فأنت الذي تفتح الثغرة ليدخل منها،
ويكش��ف عمل��ك لتس��رعك ،وإن��ك لس��وف حتاس��ب عل��ى أي تقصري قمت ب��ه يف عمل��ك .وأوصيكم إذا وق��ع العدو
حت��ت براثنك��م ال ترمحوه��م ،فل��م يرمح��وا الصغ�ير وال الكب�يرِّ ،
فجروهم ،مزقوه��م ،دمروهم ،ف��واهلل إن تتبعوا
كتاب اهلل وسنة رسوله ونهج الصحابة والسلف الصاحل ألنتم املنصورون بإذن اهلل ،وال ختافوا وال حتزنوا فأنتم
األعلون إن كنتم مؤمنني .تذكروا وأنتم تضربونهم قول رسول اهللﷺ ،وقوة عمر ،وشجاعة علي ،وحكمة
أب��ي بك��ر ،وب�لاء عثمان رضي اهلل عنهم وأرضاهم أمجع�ين ،ووفقكم اهلل فيما يرضاه وحيبه.
ويا ش��باب اإلس�لام ،يا رواد املس��اجد :يا حفظة كتاب اهلل يا حاملي العلم الش��رعي الذي بواس��طته س��نهزم
عدونا وعدو اهلل لكم كل التحية ،وأوصيكم بالتمسك بدين اهلل ،وسنة رسوله ﷺ وباملواظبة على الصلوات يف
املس��اجد وباألخ��ص ص�لاة الفج��ر والعصر ،وحتابوا فيما بينكم وال تنازع��وا فتذهب رحيكم فتصبحوا نادمني،
اجعلوا ال إله إال اهلل ،ال معبود س��واه وحممد نيب اهلدى ﷺ الراية اليت جتمعنا مهما اختلف لونها ،فإن اهلل عندما
تذهب عنده لن يسألك ما هو تنظيمك ،ولكن سيقول ماذا فعلت لدين اهلل
فحذار والتقصري .أعلم أنين قصرت
ِ
كثريًا يف حق الدين الشرعي وقصرت يف عبادة ربي فواهلل مل أعبده حق عبادته ،وأقول لكم إنين أحبكم يف اهلل،
وال أقول لكم ً
وداعا ولكن أقول إىل امللتقى يف فردوس الرمحن املظلل بعرشه إن شاء اهلل.
وإىل فتيات احلاضر أمهات املستقبل :عفافكن أفضل ما فيكن ،فأنت يا أختاه رمحك اهلل كاحللوى املغلفة،
إذا فتحت اجتمع عليها الذباب واألوس��اخ ليوس��خها ،وس�ترمى يف أقرب س��لة مهمالت ،أما إذا بقيت مغلقة ورحيها
بداخلها .هذا هو الطريق ملرضاة الرب ،فدعكن من تلك األزياء الصليبية اليت ال ترضى اهلل وال رس��وله فاس��ألي
نفسك ملاذا ألبسها وملن؟ ولصاحل من؟ الرد لصاحل الشيطان.
ت��زودي حبيائ��ك وعفاف��ك ،ف��واهلل ل��و رض��ى اهلل عن��ك أح��ب إلي��ك م��ن أن يرض��ى الن��اس علي��ك ،فرعاك اهلل
وحفظك من جتارنا وبائعينا يف كل مكان ،وبغض النظر عن اختالف التجارة ،فاتقوا اهلل يف جتارتكم وضعوا
اهلل ب�ين أعينك��م فم��ا فائ��دة الرب��ح دون أن يرض��ى اهلل عن��ه ويب��ارك في��ه ،فالرب��ح القلي��ل املصطح��ب رض��ا اهلل
وبركت��ه أفض��ل أل��ف م��رة م��ن الرب��ح الكثري الغري مب��ارك فيه ،وهداكم اهلل إىل س��واء الس��بيل.
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يا شبابنا يف السلطة الفلسطينية :يا أجهزتنا األمنية ،وأنا أناشد الشباب الذي ما زال ينبض بداخله صوت
احلق والغرية على دين اهلل ،فكر فيها وأنت س��ائر وما الذي س��وف جتنيه من وراء ذلك ،س��وى عدم خمافة اهلل يف
أعمالك أو اعتقال أطهر الناس على األرض؟ أعلم أن فيكم من هو أحسن مين وأنتم منا وبيننا وتعيشون معنا،
ولك��ن ال جتعل��وا أصحاب الكراس��ي النجس��ة حيركونكم بأصابع ،وأنتم منق��ادون وال تفكرون إىل أين املصري ،مل
ال تسألون أنفسكم ملاذا نفعل هذا ولصاحل من؟ توبوا إىل اهلل إن اهلل تواب رحيم ،يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء
واهلل على كل شيء قدير ورمحكم اهلل وهداكم إىل سبيل احلق والرشاد.
إىل أهل��ي وأصدقائ��ي وأحبائ��ي :إىل (أب��ي) م��ن زرع يف عروق��ي معن��ى الرجول��ة والش��جاعة ،وإىل (أم��ي) ال�تي
زرع��ت يف قل�بي ح��ب الدي��ن ،يا (أمي) و(أبي) أنتما بالنس��بة ل��ي أغلى من نور عيين ،واهلل إني أعلم أني قصرت يف
حقكما ومل أوفكما أجوركما ،فس��احماني ،س��احمين يا (أبي) يا من ضحيت بش��بابك يف توفري احلياة اآلمنة لنا،
وساحميين يا (أمي) من ضحيت بأغلى ما متلكني ،صحتك وحياتك السعيدة لتوفري لنا األمن واحلياة املرحية،
س��احماني واعلما أنين أريد أن أجعلكما بإذن اهلل ورضاه يف مكان أحس��ن من املكان الذي أنتما فيه .وادعوا اهلل أن
جيمعن��ا يف الفردوس األعلى.
وإىل أخواتي :يا من مل أستطع وداعكن وال تقبيلكن ،يا من طاملا عشنا يف أحسن أوقات ،فاعلموا أننا إن شاء
اهلل جمموعون يف اجلنة بإذن اهلل.
وإىل أخ��ي الس��جني :ي��ا م��ن مل أس��تطع حت��ى أن أمسع صوت��ك رمحك اهلل ،وأخرجك من الس��جن بس�لام ،فيا
س��جناء أنتم أحرار الغد ومحلة لواء األمة اإلس�لامية فال تيأس��وا.
إليك��م عائل�تي :اثبت��وا ثبتك��م اهلل ،وال حتزن��وا ب��ل افرح��وا ،كما كنت أق��ول لكم إن ال��روح تذهب خلالقها
أما اجلس��د فهو يدفن يف الدنيا ،وإن الش��هيد يش��فع لس��بعني من أهله ،وإن ش��اء اهلل حيتسبين اهلل ً
شهيدا ،فإذا ثبتم
واحتسبتم كانت لكم مرضاة اهلل وجنانه ،فهذه الدنيا ليست إال ممرًا لآلخرة وهذه الدار ليست دارنا ،ودارنا
يف اجلن��ة ب��إذن اهلل ،وافرح��وا؛ ألن�ني واهلل س��عيد مبالق��اة ربي ،وإن ش��اء يقبلين ش� ً
�هيدا وال أقول لك��م ً
وداعا ،ولكن
أق��ول لكم إىل اللقاء.
وإىل أصدقائي يا أحبائي يف اهلل :والذي ال جيمعنا سوى مرضاة اهلل ،إني أحبكم يف اهلل ،وأوصيكم بتقوى اهلل
يف كل عمل ،وال حتزنوا وكونوا فرحني ،وارجعوا إىل اهلل فهو الناصر القوي ،وإن شاء اهلل اجتماعنا يف اجلنة،
وعلى حوض الرسول ﷺبإذن اهلل.
وأقول ألساتذتي يف اجلامعة :ساحموني لتقصريي يف العلم الشرعي ،جزاكم اهلل عنا خريًا.
وأقول لكل من يعرفين :دعوكم من البدع اليت ما أنزل اهلل بها من س��لطان ،فال تطلقوا الرصاص يف اجلو،
األح��رى أن يطل��ق يف ص��دور اخلنازي��ر ،وأال يهت��ف حول��ي ،فالس��نة تق��ول الصم��ت والدعاء للميت ،فل��ن يفيدني
هتافكم ،وفروا حناجركم وأصواتكم ملا هو آت ،وأن يغطى وجهي وال متسحوا أي قطرة دم من وجهي ،عسى
إلي ربي بالرمحة فيغفر لي ويرمحين ويتقبلين ً
شهيدا ،وافرحوا لي وال حتزنوا ،وليكن جثماني عربة؛
أن ينظر ّ
ألن��ه ال يوج��د إنس��ان عل��ى وج��ه األرض خمل��د فيها ،فه��ذه نهايتن��ا مجي ًعا الرتاب وال��دود ،وأن أخرج من مس��جد
اهلدى يف بيتنا ،وأن يصلي علي الش��يخ (نافذ عزام) وفقه اهلل ،ويف قربي ال تظهروه فهو حمفور وجاهز ،وادعوا
ل��ي وأخرج��وا لي صدقة جارية وجزاكم اهلل خريًا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود أمحد أبو عمرة
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الشهيد
المجاهد

حممود بكر حممد عيسى

تاريخ الوالدة.1986/10/20 :
تاريخ الشهادة.2007/10/21 :
البلدة األصلية :قرية ّ
حتا  -قضاء غزة.
مكان السكن :حي الشابورة  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال برصاص��ات احلق��د
والغ��در عل��ى أي��دي مس��لحني يف مدين��ة خانيون��س جن��وب قطاع
غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلم��د هلل رب العامل�ين ،والص�لاة والس�لام عل��ى أش��رف اخللق أمجعني س��يدنا حممد ومن اتبعه بإحس��ان إىل
ي��وم الدين .أما بعد:
أخي املسلم ،أختى املسلمة :إىل كل من يهمه األمر ،نعم ملن يهمه األمر ألننا مسلمون على أرض مقدسة،
أرض الرباط أرض اإلسراء واملعراج ،األرض اليت فرضت عليها الصالة.
أيها الش��عب املعطاء ،أيها الش��عب املس��لم :يا من تكرهون االحتالل والظلم والفس��اد ،يا من حتاربون بدمائكم
الطاهرة ملاذا تغفل عيونكم عن هذه املناطق الشيطانية اليت متارس بها الرذيلة؟ الذي سنسأل عنها يوم القيامة
يوم نقف بني يدي اهلل للمحاسبة على أعمالنا ،وحنن نشاهد هذه األعمال الشنيعة بني أعيننا اليت حني نفعل
تفزع الطيور من أعشاشها ،وتقشعر هلا األبدان ،وجتف الدماء يف العروق .عندما نسمع هذه القصص نتمنى أن
تبتلعنا األرض حتى ال نسمع من الذي نسمعه ونراه ،هل هؤالء اخلونة ال يرون ما حيدث وحنن كل يوم بل
كل ساعة ودقيقة نذبح ونقتل وندمر؟!
كي��ف ال يفك��رون بقاط��ع الل��ذات والش��هوات ،وه��و امل��وت وه��م يغضب��ون اهلل ،ه��ل يضمن��ون حياتهم؟ هل
اإلس�لام حرمه��م من ش��يء واملتعة ،فاإلس�لام ح��رم الزنا وحل��ل الزواج.
ي��ا م��ن تقوم��ون ملواجه��ة االجتياح��ات واآللي��ات بصدورك��م العاري��ة ،واهلل ل��و خترج��ون إىل تل��ك املناط��ق
الشيطانية ً
أول لكان أفضل عند اهلل قبل أن حنارب اليهود ،ألن اليهود كفرة وحنن مسلمون ونشاهد املسلمني
ماذا يفعلون يف األرض املقدسة .نعم أمرنا اهلل مبحاربة اليهود ومقاتلتهم ،فقبل أن حناربهم حنارب الفساد قبل
أن يزلزل اهلل علينا البالد كما حدث يف أندونيسيا وسريالنكا .فأين أساتذة الدين والتاريخ فليتكلموا عن تاريخ
األمة اإلسالمية ،أين أئمة املساجد ليتكلموا عن حرمة األعمال املخلة باإلسالم وعادات املسلمني؟ أين (محاس)
و(اجله��اد) و(كتائ��ب األقص��ى)؟ وأي��ن من يدعون الوطنية واحلرص على كرامة وس�لامة ه��ذا الوطن الذي
دفع الكثري وقدم الكثري الكثري .فبلدنا تكثر بها املشاكل العائلية ألسباب تافهة فيشهرون السالح على بعضهم
البع��ض فتزه��ق األرواح بغ�ير ح��ق ،فأين هم من هذه املناطق الش��يطانية املش��بوهة؟ كيف لو جاءه ملك املوت
482

حلظ��ة ارتكاب��ه احملرم��ات ،م��اذا يضر من يفعل احملرم��ات لو جاءه األجل وهو يقرأ يف كتاب اهلل تعاىل أو يقضي
وقت��ه يف قيام الليل والعبادة؟
إىل كل من غره الشباب :والفنت والصحة والعافية فغفل عن االستعداد للحياة احلقيقية يف الدار اآلخرة.
أخ��ي املس��لم :إذا نازع��ت نفس��ك األم��ارة بالس��وء إىل معصي��ة اهلل ورس��وله فتذك��ر ه��ادم الل��ذات ،وقاط��ع
الش��هوات ،ومف��رق اجلماع��ات امل��وت ،واح��ذر أن يأتيك ملك املوت وأنت على ح��ال ال ترضى اهلل عز وجل ،وتكون
من اخلاس��رين فش��تان من ميوت يف أحضان املومس��ات ،ومن ميوت وهو س��اجد لرب األرض والس��موات ،فلنقم
مبحاسبة أنفسنا قبل أن نقع يف احملظور ،ولتظل تلك األقوال اليت توزن مباء الذهب بل من أعلى تردد يف قلوبنا
كلم��ا أمرتن��ا النف��س بالس��وء أو بالظل��م ،أو الع��دوان ،أو انتهاك احلرم��ات ،أو أكل أموال الن��اس بالباطل ،أو غري
ذل��ك من املعاصي.
فلنرد ً
دائما :هل يسرنا لو أن ملك املوت أتانا يف تلك اللحظة؟ هل يسرنا لو أننا ارتكبنا املعاصي وسجلت يف
صحائفنا وحسبت علينا عند اجلواز على املستقيم؟ وعند نصب امليزان؟ وعند الوقوف بني يدي اهلل للمساءلة.
أخ��ي املس��لم ،أخ�تي املس��لمة :فلنت��ق اهلل يف أنفس��نا ،ولن��زن أعمالن��ا قبل أن ت��وزن علينا ،ولنتعامل م��ع الدنيا
بقدره��ا ،ف�لا نعطيه��ا أكث��ر مما تس��تحق ،ولنعمل للحي��اة األبدية اخلالدة مبا تس��تحق.
وأخريًا :أرجو منكم وصول صوتي هذا إىل كل من يهمه األمر ،وإنين أثق أن األمر يهم كل من هو مسلم
يقول ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
حممود بكر عيسى
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الشهيد
المجاهد

مصطفى حممد مصطفى األسود

تاريخ الوالدة.1976/11/29 :
تاريخ الشهادة.2002/03/27 :
البلدة األصلية :قرية أسدود  -قضاء غزة.
مكان السكن :مدينة رفح  -حمافظة رفح.
احلالة االجتماعية :متزوج .عدد األبناء.2 :
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد ومع��ه أح��د اجملاهدي��ن(*)
أثن��اء تنفي��ذه هلجوم استش��هادي مس��لح على موقع "كيس��وفيم"
العس��كري الصهيون��ي جن��وب قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﱸ
صدق اهلل العظيم[ .التوبة]123 :

أهل��ي ،إخوت��ي ،أوالدي ،أصدقائ��ي :أوصيك��م بتقوى اهلل ع��ز وجل ،والعمل على طاعت��ه ،وعبادته ،واجلهاد
يف س��بيله ،ك��ي تنال��وا إحدى احلس��نيني النصر أو الش��هادة ،والصرب عل��ى قضاء اهلل وقدره.
أحبائ��ي يف اهلل :تعرف��ون أنفس��كم واح� ً�دا واح� ً�دا حن��ن يف غرب��ة ع��ن موطنن��ا ،وآن األوان أن نتح��رك ونش��د
الرح��ال ،ونعق��د الع��زم عل��ى الذه��اب أو الرج��وع إىل موطنن��ا األصل��ي ،حيث يس��كن رس��ول اهلل ﷺ.
أخريًا :كل التحية إىل كل من عرفين وعرفته ،واىل كل من شارك جبنازتي ،وال أنسى زمالئي فر ًدا فر ًدا.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
مصطفى حممد األسود

(*) هو الشهيد اجملاهد( :وضاح إبراهيم البطش) من سكان بلدة جباليا البلد مبحافظة مشال غزة.
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الشهيد
المجاهد

سيد عبود سيد حسنني

تاريخ الوالدة.1981/04/10 :
تاريخ الشهادة.2002/11/05 :
البلدة األصلية :مجهورية مصر العربية.
مكان السكن :شربا اخليمة  -حمافظة القيلوبية.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد أثن��اء تنفي��ذه هلج��وم
استش��هادي مس��لح على جتم��ع للعدو الصهيون��ي بالقرب من معرب
"إيري��ز" مش��ال قط��اع غ��زة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﱸ
صدق اهلل العظيم[ .األنعام]163-162 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،الق��وي العزي��ز اجلب��ار املنتق��م ،ال��ذي بي��ده ملك��وت كل ش��يء ،القائ��ل يف كتاب��ه:
ﱹﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البق��رة ،]284 :والص�لاة والس�لام عل��ى ن�بي الرمح��ة
وس��يد املرس��لني واجملاهدي��ن ،وعل��ى آل��ه وأصحاب��ه الذي��ن صدق��وا م��ا عاه��دوا اهلل علي��ه ومل يغ�يروا ومل يبدل��وا.
أنا العبد الفقري إىل اهلل ،أحد املشتاقني إىل اجلنة ،ابن اإلسالم ،ابن مصر ،ابن (سرايا القدس) الذراع العسكري
لـ (حركة اجلهاد اإلسالمي) (سيد عبود سيد حسنني) من أبناء أرض الكنانة (مصر) ،من أبناء (شربا اخليمة)
حمافظة (القيلوبية).
أقول لكم :ال أستطيع أن أوصى األقصى أكثر مما أوصى به أحبتى من إخواني الشهداء ،ولكنى أذكركم
بق��ول اهلل تع��اىل للمجاهدي��ن :ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .البقرة،]191 :
وقال ً
أيضا :ﱹ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﱸ صدق اهلل العظيم[ .حممد]4 :
إىل العلم��اء :علماؤن��ا الذي��ن حيمل��ون كت��اب اهلل ،ملاذا تصمت��ون وتصربون على هذه املذابح يف فلس��طني ،لنا
إخ��وة يذحبون ويقتل��ون كل يوم وأنتم صامتون.
أق��ول لك��م أيه��ا العلماء :تذكروا حس��ابكم عند اهلل ،وتذك��روا عندما تقفون أمام اهلل وأنتم يا من حتملون
كتاب اهلل ماذا ستقولون له؟.
وأنت��م أيه��ا احل��كام :مل��اذا تس��كتون؟ أختاف��ون م��ن أمري��كا وأع��داء اهلل وال ختاف��ون م��ن اهلل؟ .وتذك��روا قوله
تع��اىل :ﱹ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪﱸ صدق اهلل العظيم[ .املائدة ،]51 :تذكروا ذلك ماذا ستفعلون أمام اهلل؟ وماذا ستقولون له يوم
القيام��ة؟ وم��ا موقفكم أمام رب العامل�ين ملك امللوك؟.
إىل أهلي وأحبائي يف مصر بلدى احلبيبة :ال حتزني يا أماه ،يعلم اهلل كم اشتقت لرؤياكم ،ولكن القدس
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ق��د ن��ادت علين��ا ،فم��اذا نفع��ل؟ ،إن��ه واجبنا وإنه فف��رض علينا .فماذا نفع��ل؟ أجنلس يف البي��وت؟! واهلل لنجاهد
ونقاتل يف سبيل اهلل.
أقول إلخواني اجملاهدين يف كل مكان يف األرض :إن اهلل على نصرنا لقدير.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
سيد عبود حسنني
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المجاهد

عبد الفتاح عثمان حممد عدوي

تاريخ الوالدة.1976/06/02 :
تاريخ الشهادة.2002/09/16 :
البلدة األصلية :مجهورية مصر العربية.
مكان السكن :قرية القرين  -حمافظة الشرقية.
احلالة االجتماعية :أعزب.
تفاصي��ل الش��هادة :استش��هد الش��هيد اغتي� ً�ال عل��ى أي��دى الق��وات
اخلاص��ة الصهيوني��ة أثن��اء مروره على حاج��ز (أبو هولي) جنوب
قط��اع غزة.

نص الوصية:

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ صدق اهلل العظيم[ .العنكبوت]69 :

احلم��د هلل رب العامل�ين ،خال��ق الكون ،ومذل اجلبابرة واملتكربين ،املنزل يف كتابه :بس��م اهلل الرمحن الرحيم

ﱹ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﱸ ص��دق اهلل العظي��م[ .التوب��ة]111:

ْ
�اض إِ َل َي ْو ِم
والصلاة والسلام عل�ى أش�رف املرس�لني ،وإمام اجملاهدي�ن حممد بن عب�د اهلل القائلِ :
(ال َها ُد َم ٍ
ي َت ِم ُع ُغ َبا ٌر ف َس ِبيل اهلل َو ُد َخ ُان َج َه َّن َم ف َم ْن ِخر ْ
ْال ِق َي َام ِة)[ .املعجم األوسط للطرباني] ،والقائل(َ :ل َ ْ
َي ْام ِر ٍئ أَ َب ًدا)[ .مسند
ِ
ِ
ِ
أمحد بن حنبل] ،صدقت يا رس�ول اهلل .أما بعد:
واهلل إن األمة اإلسالمية لتعيش أسوأ مراحلها ،فبعد أن كانت يف مقدمة الركب أصبحت اآلن يف ذيل القافلة،
ف��واهلل م��ا وضعه��ا يف ه��ذا الوض��ع من ال��ذل واهلوان إال بعد أن تركت دينها ،وتركت س��نة نبيها حممد ﷺ ،وذهبت
تله��ث وراء مصطلح��ات وأف��كار غربي��ة م��ا أن��زل اهلل بها من س��لطان ،فس��لط اهلل عليهم ً
حكاما ال يعرفون من اإلس�لام
إال امسه ،وال خيش��ون من اهلل ،وال خيش��ون اهلل ،وال خيش��ون غضبه ،إمنا خيش��ون فقط ويعملون حسا ًبا فقط ألمريكا
ً
صراحة ال نريد حر ًبا ولن حنارب ،مع أن األطفال يف فلسطني
حتى جعلوا هذه األمة يف ذل العبيد ،فها هم يقولون
كل ي��وم يقتل��ون ،وم��ع أن النس��اء كل ي��وم يذحب��ن ،وم��ع أن الرجال كل ي��وم ُيغتالون و ُيعتقلون ،وم��ع أن املنازل
كل ي��وم ته��دم ،وم��ع أن املس��اجد كل ي��وم تدن��س وته��دم ،فاس��تحلفكم ب��اهلل مت��ى بع��د كل ذلك س��تقولون حي
عل��ى اجله��اد مت��ى؟ مت��ى؟ م��ع أنكم قد أجبتم من قبل وقلتم مل يعد أمامنا إال أن نس��تجدي أمريكا ،حتى ترفع عنا
غضبها .فحس��بنا اهلل ونعم الوكيل ،فحس��بنا اهلل ونعم الوكيل فيكم وفيمن يوالونكم ويدعمونكم.
ي��ا ش��عوب األم��ة اإلس�لامية :أمل ي��أن األوان إىل امتش��اق األس��لحة واخل��روج يف س��بيل اهلل؟ أمل ي��أن األوان إىل
اخل��روج إىل فلس��طني والدف��اع ع��ن كرام��ة اإلس�لام واملس��جد األقصى؟
ف��واهلل إن مل خترج��وا ل��ن تق��وم لن��ا قائم��ة بع��د اآلن .ي��ا ش��عوب األمة اإلس�لامية :اترك��وا الدني��ا ،واتركوا
اخلن��وع يف أس��ر احل��كام ،واذهب��وا إىل اهلل ،وجاه��دوا بأموالكم وأنفس��كم يف س��بيل اهلل ،حتى تك��ون كلمة اهلل هي
العليا .قوموا فإن اجلهاد فرض عني على كل مس��لم ،وال تتحججوا باحلدود ،وال ختش��وا األنظمة ،وال ختش��وا
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إال اهلل ،وال تعمل��وا حس��ا ًبا ألح��د إال هلل ،ف��واهلل إن اهلل عل��ى نصرك��م لقدي��ر .ف��واهلل إن اهلل عل��ى نصركم لقدير..
فقوم��وا لتنص��روه حتى ينصركم.

إىل أهل��ي يف مص��ر احلبيب��ة :إىل (أم��ي) و(أب��ي) ،إىل (إخواني) و(أصدقائي) ،واهلل إني مش��تاق إليكم ش� ً
�وقا ما
بعده ش��وق ،وأحبكم ح ًبا ما بعده حب ،وإن لقاءنا اجلنة بإذن اهلل .فأرجو منكم إن وصلكم خرب استش��هادي أن
تس��احموني ،وأرج��و م��ن مجي��ع م��ن يعرفين أن يس��احمين ،وأرجو من (أمي) أال حتزن عل� ّ�ي ،وأن تفرح وأن تفرق
احللوى يف عرس استش��هادي ،وإني ألس��تودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه.
وأق��ول إىل أبن��اء الق��ردة واخلنازي��ر :أنت��م اآلن تدمرون منازل أس��ر الش��هداء الفلس��طينيني الذي��ن أذاقوكم
ال��ذل والع��ار ،تدم��رون منازهل��م بطائ��رات ال��ـ F16لك��ي ترهب��وا املنتظرين من االسش��هاديني الفلس��طينيني ،فما
بالكم باالستش��هاديني املصريني واملس��لمني من كل أحناء العامل؟ وها أنا الش��هيد احلي ابن اإلس�لام ابن (س��رايا
الق��دس) اجلن��اح العس��كري ل��ـ (حرك��ة اجلهاد اإلس�لامي) واب��ن (القرين) وابن (الش��رقية) واب��ن (مصر) (عبد
الفت��اح عثم��ان حمم��د عل��ي س��ليمان ع��دوي) الش��هري ب��ـ (س��يد عب��ده) أقول لك��م :هذا ه��و عنوان منزل أس��رتي
فلتذهب��وا بطائراتك��م لتدم��روا منزل أس��رتي إن كنتم تقدرون!! وإن اس��تطعتم فهل تس��تطيعون أن تدمروا
منازل أسر ماليني االستشهاديني؟ فلرتحلوا يا أبناء القردة واخلنازير من هذه األرض؛ ألننا بإذن اهلل لن نرتككم
تعيش��ون هن��ا .فلرتحل��وا قب��ل أن تدفن��وا ،فلرتحلوا قبل أن تك��ون هذه مقربتكم.
الله��م انصرن��ا ي��ا رب ،الله��م اجعل�ني طلقة خترتق أجس��اد الصهاين��ة وحصونهم ،اللهم ِّ
رمل نس��اءهم ،واللهم
ّيتم أطفاهلم ،اللهم آمني يا رب العاملني .اللهم انصرنا عليهم وقو شوكتنا يا رب العاملني ،اللهم إني أسألك رضاك
واجلنة وأعوذ من سخطك والنار.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
أخوكم الشهيد بإذن اهلل
عبد الفتاح عثمان حممد عدوي
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تقـديـم :وصايا الشهداء  ...أحسن الكالم ألحسن الشهداء.
مقـدمـة :وصايا مسافرة  ...دم يعانق النصر.
الفصل األول :الوصية  ...رؤية شرعية.
الفصل الثاني :وصايا الشهداء  ...دالئل وحقائق.
الفصل الثالث :وصايا الشهداء  ...كلمات من نور.
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الشهيد اجملاهد :يوسف حممد علي الزغري
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املبحث الثالث :وصايا من حمافظة بيت حلم

65

الشهيد اجملاهد :أكرم إسحاق عبد اهلل نبتييت
الشهيد اجملاهد :داوود علي أمحد سعد
الشهيد اجملاهد :حممد شحادة عبد التعمري
الشهيد اجملاهد :نضال امساعيل عوض العبيات
الشهيد اجملاهد :يوسف حممد حممود عايش

67
68
69
70
71
73

املبحث الرابع :وصايا من حمافظة جنني
الشهيد اجملاهد :أمحد حسام سعيد طوباسي
الشهيد اجملاهد :أمحد خريي فتحي حييى
الشهيد اجملاهد :أمحد عزت سعيد زيود
493

75
77
78

الشهيد اجملاهد :أمحد علي مفلح عباهرة
الشهيد اجملاهد :أسامة إبراهيم عيد نغنغية
الشهيد اجملاهد :إمساعيل صبحي صادق حنايشة
الشهيد اجملاهد :أمني مجال حممد حسني
الشهيد اجملاهد :أنس حممود حممد عجاوي
الشهيد اجملاهد :أنور حممود أمحد محران
الشهيد اجملاهد :جالل خليل حممد حماميد
الشهيد اجملاهد :جهاد حممد حسين عويضات
الشهيد اجملاهد :حسام حممود إبراهيم عيسه
الشهيد اجملاهد :حسن أمحد حسن أبو زيد
الشهيد اجملاهد :محزة عارف حسن مسودي
الشهيد اجملاهد :خالد حممود داوود زكارنة
الشهيد اجملاهد :راغب أمحد عزات جرادات
الشهيد اجملاهد :رأفت سليم جنيب أبو دياك
الشهيد اجملاهد :رامي علي خليل سليط
الشهيد اجملاهد :ربيع أمحد كامل زكارنة
الشهيد اجملاهد :زياد صبحي حممد ماليشة
الشهيد اجملاهد :سامر مسيح حممد محاد
الشهيد اجملاهد :سليمان موسى خليل طحاينة
الشهيد اجملاهد :شادي حممد توفيق اغبارية
الشهيد اجملاهد :طارق مجعة أمحد أبو غالي
الشهيد اجملاهد :طارق زياد يوسف ملحم
الشهيد اجملاهد :عصام موسى عبد براهمة
الشهيد اجملاهد :عالء الدين عصام شريف أبو الرب
الشهيد اجملاهد :عالء عبد اللطيف حممد سعدي
الشهيد اجملاهد :عالء هالل عبد الستار صباح
الشهيد اجملاهد :حممد صالح حسن أبو شهاب
الشهيد اجملاهد :حممد عمر حممد ذياب
الشهيد اجملاهد :حممد حممود بكر نصر
الشهيد اجملاهد :حممد حممود حممد جوابري
494

79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
93
95
96
97
98
101
102
103
104
106
108
111
112
113
114
115
117
118

الشهيد اجملاهد :حممود جنيب مصطفى نزال
الشهيد اجملاهد :مصطفى فيصل مصطفى أبو سرية
الشهيد اجملاهد :مصطفى حممود مصطفى العتيق
الشهيد اجملاهد :منري عيسى حممد وشاحي
الشهيد اجملاهد :نضال إبراهيم مصطفى أبو شادوف
الشهيد اجملاهد :نضال تيسري شحادة جبالي
الشهيد اجملاهد :نضال حممد علي سويطات
الشهيد اجملاهد :منر حممد يوسف أبو سيفني
الشهيد اجملاهد :هاني مالك أمحد زكارنة
الشهيد اجملاهد :هنادي تيسري عبد املالك جرادات
الشهيد اجملاهد :وائل مطلق حممد عساف
الشهيد اجملاهد :وسيم أمحد حممد سباعنة
الشهيد اجملاهد :يوسف حممد علي سويطات

املبحث اخلامس :وصايا من حمافظة طوباس
الشهيد اجملاهد :صالح الدين حافظ حممود صوافطة

املبحث السادس :وصايا من حمافظة طولكرم
الشهيد اجملاهد :إبراهيم خليل حسني منيزل
الشهيد اجملاهد :أمحد سليمان فريد رداد
الشهيد اجملاهد :أمحد فتحي حممود عجاج
الشهيد اجملاهد :إلياس خريي حممد أشقر
الشهيد اجملاهد :أجمد سعيد أمحد عجمي
الشهيد اجملاهد :خالد رايق حممد حسني
الشهيد اجملاهد :رائد أمحد حممود عجاج
الشهيد اجملاهد :سائد إبراهيم حسن مصيعي
الشهيد اجملاهد :سرحان برهان حسني سرحان
الشهيد اجملاهد :شفيق عوني مصطفى عبد الغين
الشهيد اجملاهد :صاحل عمر صاحل قرقور
الشهيد اجملاهد :صهيب إبراهيم عبد الفتاح ياسني
الشهيد اجملاهد :عادل حممد قاسم الغاوي
الشهيد اجملاهد :عبد اهلل سعيد إبراهيم بدران
495

120
121
122
123
125
126
127
128
130
131
133
135
136
139
141
143
145
146
147
148
149
150
152
154
155
156
157
159
160
161

الشهيد اجملاهد :علي عبد اللطيف حسني خليل
الشهيد اجملاهد :فادي بسام حممود بهيت
الشهيد اجملاهد :لؤي جهاد فتح اهلل سعدي
الشهيد اجملاهد :ماجد مسري أمحد األشقر
الشهيد اجملاهد :مازن يوسف سالمه اسللمه
الشهيد اجملاهد :حممد عبد اللطيف حسني خليل
الشهيد اجملاهد :مراد حممد عبد الفتاح أبو عسل
الشهيد اجملاهد :مصطفى حسني مصطفى عبد الغين
الشهيد اجملاهد :معتز حتسني داوود خليل
الشهيد اجملاهد :معتصم علي فارس جعاعرة
الشهيد اجملاهد :نضال علي عبد اللطيف أبو سعدة

املبحث السابع :وصايا من حمافظة نابلس
الشهيد اجملاهد :إياد بالل حممد نبيل مصري
الشهيد اجملاهد :إياد حممد حممود حرب
الشهيد اجملاهد :ثائر حلمي حممد رمضان
الشهيد اجملاهد :سامي عبد احلافظ حسن عنرت
الشهيد اجملاهد :صفوت عبد الرمحن حممد خليل
الشهيد اجملاهد :مصطفى مازن مصطفى حنين
املبحث الثامن :وصايا من حمافظة الشمال
الشهيد اجملاهد :إبراهيم خليل حممد احلو
الشهيد اجملاهد :إبراهيم سامل سليمان حجوج
الشهيد اجملاهد :إبراهيم حممد إبراهيم نصر
الشهيد اجملاهد :إبراهيم حممود ربيع النجار
الشهيد اجملاهد :أسامة صالح رمضان األعرج
الشهيد اجملاهد :أسعد فتحي حممود جودة
الشهيد اجملاهد :جالل عبد الكريم حممد نصر
الشهيد اجملاهد :حامد أمحد عبد العزيز أبو عودة
الشهيد اجملاهد :حسن زيادة خليل جاسر
الشهيد اجملاهد :محدي إبراهيم عاشور البطش
الشهيد اجملاهد :خالد رفيق ذياب الكفارنة
496

162
164
166
168
169
171
172
173
175
177
178
179
181
182
184
185
186
187
189
191
194
195
196
197
199
201
202
203
204
206

الشهيد اجملاهد :خالد عوض عوض شحادة
الشهيد اجملاهد :رامز عوض اهلل موسى الزعانني
الشهيد اجملاهد :طارق حممد منر أبو عمشة
الشهيد اجملاهد :عبد الرؤوف عودة حرب أبو ناموس
الشهيد اجملاهد :عبد اهلل حممد عبد اهلل الغصني
الشهيد اجملاهد :عمار عبد ربه حممد شهاب
الشهيد اجملاهد :فادي زعل صبحي أبو قمر
الشهيد اجملاهد :فادي فريد أمحد الزعانني
الشهيد اجملاهد :كمال عبد الناصر حممد رجب
الشهيد اجملاهد :حممد مجيل حسني مطر
الشهيد اجملاهد :حممد حامت صربي الكفارنة
الشهيد اجملاهد :حممد سعيد حممود الرتامسي
الشهيد اجملاهد :حممد مسيح إبراهيم املصري
الشهيد اجملاهد :حممد عبد املطلب عبد احلميد العجوري
الشهيد اجملاهد :حممد عمر عبد اهلل النذر
الشهيد اجملاهد :حممد فيصل نعيم السكسك
الشهيد اجملاهد :حممد حممود عبد العزيز السكايف
الشهيد اجملاهد :حممود رجب عبد الرحيم الربعي
الشهيد اجملاهد :حممود يوسف عبد الغندور
الشهيد اجملاهد :مروان أمحد إبراهيم النجار
الشهيد اجملاهد :مصعب عبد اهلل حممد السبع
الشهيد اجملاهد :مصلح حممد مصلح صاحل
الشهيد اجملاهد :معني حممد مصطفى الربعي
الشهيد اجملاهد :منري عبد احلي حممد مرسي
الشهيد اجملاهد :موفق حممد شعبان األعرج
الشهيد اجملاهد :مؤمن نافذ أمحد امللفوح
الشهيد اجملاهد :مريفت أمني حممد مسعود
الشهيد اجملاهد :نادر عادل أمحد أبو داير
الشهيد اجملاهد :ناصر مجال أمحد النذر

497

207
209
210
212
214
215
217
219
220
223
225
226
228
229
230
232
234
235
238
240
241
243
244
245
248
249
251
253
254

257

املبحث التاسع :وصايا من حمافظة غزة
الشهيد اجملاهد :أمحد إمساعيل مصطفي صاحل
الشهيد اجملاهد :أمحد حسين عبد العال البلعاوي
الشهيد اجملاهد :أمحد خالد أمحد حسان
الشهيد اجملاهد :أمحد عبد الفتاح يوسف حجاج
الشهيد اجملاهد :أمحد حممد نايف إخزيق
الشهيد اجملاهد :أسامة مفيد سليمان األفندي
الشهيد اجملاهد :إمساعيل حممد سلمان أبو العطا
الشهيد اجملاهد :أكرم حممود حممد عقيالن
الشهيد اجملاهد :سيد حممد سيد الترت
الشهيد اجملاهد :إمتياز أمحد حممد مرجتى
الشهيد اجملاهد :أنور حممد سلمان العطوي
الشهيد اجملاهد :أنور حممد عطية سكر
الشهيد اجملاهد :بشري عبد الكريم حممود الدبش
الشهيد اجملاهد :جهاد أنور خليل حبيب
الشهيد اجملاهد :حامت طالل شعبان أبو القمبز
الشهيد اجملاهد :حازم ياسر حممد ارحيم
الشهيد اجملاهد :حسن موسى رمضان البنا
الشهيد اجملاهد :رامي حممد جعفر البيك
الشهيد اجملاهد :رائد حممد مصطفي القرم
الشهيد اجملاهد :رماح فايز عبد احلسين
الشهيد اجملاهد :سامل حممد سليم حسونة
الشهيد اجملاهد :سعدي حممود سعدي حلس
الشهيد اجملاهد :شادي عبد الرحيم حممود الكحلوت
الشهيد اجملاهد :مشس عمر مخيس عمر
الشهيد اجملاهد :عاهد علي حسن املباشر
الشهيد اجملاهد :عبيد فضل إعبيد الغرابلي
الشهيد اجملاهد :عثمان أمحد حممد أبو حجر
الشهيد اجملاهد :عدنان حممد بركات بستان
الشهيد اجملاهد :عطية حممود عطية مقاط
498

259
261
262
264
267
268
270
272
273
275
276
278
280
282
283
285
287
288
290
292
294
295
297
298
300
302
304
306
307

الشهيد اجملاهد :عالم مجال عبد الكريم كرم
الشهيد اجملاهد :علي حسن حممد عبيد
الشهيد اجملاهد :علي طالب عبد اهلل العماوي
الشهيد اجملاهد :علي موسى حممد مسور
الشهيد اجملاهد :عليان جواد سامل الوادية
الشهيد اجملاهد :عماد أمني مكني أبو فنونة
الشهيد اجملاهد :عمار عبد الغفار موسى اجلدبة
الشهيد اجملاهد :فادي مجال ممدوح سامل
الشهيد اجملاهد :حمروس مصباح أمني البحطيطي
الشهيد اجملاهد :حممد خليل جربيل اجلعربي
الشهيد اجملاهد :حممد خليل علي القايض
الشهيد اجملاهد :حممد عبد الرحيم معبد مهنا
الشهيد اجملاهد :حممد عبد القادر حسن عقيالن
الشهيد اجملاهد :حممد فوزي حممد أبو نعمة
الشهيد اجملاهد :حممد نافذ حممد أبو مرسة
الشهيد اجملاهد :حممد ياسر حممد ارحيم
الشهيد اجملاهد :حممود حممد راشد املشهراوي
الشهيد اجملاهد :حممود حممد حممود شلدان
الشهيد اجملاهد :مهتدى حممد ذياب املبيض
الشهيد اجملاهد :نبيل فرج العبد العرعري
الشهيد اجملاهد :هشام إمساعيل عبد الرمحن محد
الشهيد اجملاهد :هيثم رحبي حممد عابد
الشهيد اجملاهد :وجيه أمحد وصفي مشتهى
الشهيد اجملاهد :يوسف خليل إمساعيل أبو املعزة
الشهيد اجملاهد :يوسف علي شحادة منصور

املبحث العاشر :وصايا من حمافظة الوسطى
الشهيد اجملاهد :أمحد جرب وحيد عايش
الشهيد اجملاهد :أسعد إبراهيم حممد ال ُعطي
الشهيد اجملاهد :بسام حامت عبد احلزين
الشهيد اجملاهد :بالل سعيد عبد احلميد أبو محودة
499

308
310
311
314
316
318
320
322
324
326
328
329
331
333
334
335
336
338
340
341
343
345
346
348
349
351
353
355
357
358

الشهيد اجملاهد :تامر عبد النيب سجيع أبو عرمانة
الشهيد اجملاهد :مجال علي يوسف إمساعيل
الشهيد اجملاهد :حازم زكريا خلف الوادية
الشهيد اجملاهد :محزة سامل حممد أبو طيور
الشهيد اجملاهد :خالد حممد حممود اخلطيب
الشهيد اجملاهد :رائد مجال شعبان الناقة
الشهيد اجملاهد :زكريا نبيل أمحد الكفايف
الشهيد اجملاهد :سامل حممد سامل أبو زبيدة
الشهيد اجملاهد :سامح عايد عودة العايدي
الشهيد اجملاهد :سامر حلمي حممد أبو سيف
الشهيد اجملاهد :سامي عادل عبد اهلل عبد السالم
الشهيد اجملاهد :سليمان علي أمحد مقداد
الشهيد اجملاهد :طارق فايز إمساعيل نصار
الشهيد اجملاهد :عبد احلميد محدان حممد خطاب
الشهيد اجملاهد :عماد موسى حممود أبو عيشة
الشهيد اجملاهد :عمار إبراهيم سعيد شاهني
الشهيد اجملاهد :فضل حممد حسن يوسف
الشهيد اجملاهد :حممد حسن موسى اللداوي
الشهيد اجملاهد :حممد صاحل حممد الفقي
الشهيد اجملاهد :حممد عبد الفتاح حممود عقل
الشهيد اجملاهد :حممد عزات منر أموم
الشهيد اجملاهد :حممد حممود رجب طنجرة
الشهيد اجملاهد :حممود سفيان مصطفى سالمة
الشهيد اجملاهد :حممود سليمان يوسف أبو حسنني
الشهيد اجملاهد :مراد إبراهيم سالمة الطالع
الشهيد اجملاهد :مصطفى حسني مصطفى قطوش
الشهيد اجملاهد :ميساء منر حممد فنونة
الشهيد اجملاهد :ناصر مسري رجب السعافني
الشهيد اجملاهد :نبيل حسن سامل أبو جرب

500

359
361
362
365
367
368
370
372
374
376
377
378
379
380
382
383
385
387
389
392
393
395
397
400
402
404
406
407
409

املبحث احلادي عشر :وصايا من حمافظة خانيونس

411

الشهيد اجملاهد :أمحد صبحي عوض شهاب
الشهيد اجملاهد :أمحد حممود زايد بربخ
الشهيد اجملاهد :حامت حممد إمساعيل الربدويل
الشهيد اجملاهد :رائف موسى سلمان أبو سلمي
الشهيد اجملاهد :رمزي حممد شحادة اجلعبري
الشهيد اجملاهد :زياد العبد حممود أبو سعادة
الشهيد اجملاهد :شادي مصطفى مسعود السقا
الشهيد اجملاهد :ضياء احلق حممد شريف أبو دقة
الشهيد اجملاهد :عبد اهلل حسن مجعة أبو عودة
الشهيد اجملاهد :عبد الكريم موسى عودة شتات
الشهيد اجملاهد :عبيد سامي عبيد شعث
الشهيد اجملاهد :عالء أمحد حممد أبو ريدة
الشهيد اجملاهد :عالء محدي حسن الشاعر
الشهيد اجملاهد :عمر حممود عبد العزيز نوفل
الشهيد اجملاهد :حممد أمحد خليل أبو سامل
الشهيد اجملاهد :حممد خليل حممد األعوج
الشهيد اجملاهد :حممد زكي أمحد أبو عودة
الشهيد اجملاهد :حممد مسري العبد أبو لبدة
الشهيد اجملاهد :حممد عبد العزيز خليل القرا
الشهيد اجملاهد :حممد فرج أمحد شتات
الشهيد اجملاهد :حممود عادل حممد عوض
الشهيد اجملاهد :حممود حممود نصر اهلل جرغون
الشهيد اجملاهد :نضال عبد احلكيم جنيب صادق
الشهيد اجملاهد :ياسر عبد أمحد أبو طري
الشهيد اجملاهد :ياسر فايز محدان أبو عليان
الشهيد اجملاهد :ياسر نصر الدين سالم عصفور
الشهيد اجملاهد :حييى سفيان حييى القصاص

413
415
417
418
419
420
422
423
424
425
426
428
429
431
432
435
437
439
440
441
443
444
446
449
451
452
453

املبحث الثاني عشر :وصايا من حمافظة رفح

455

الشهيد اجملاهد :إبراهيم حممد أمحد محاد

457

501

458

الشهيد اجملاهد :أمحد نعيم خليل حسان
الشهيد اجملاهد :أمين زكي عطية اجلزار
الشهيد اجملاهد :إيهاب مجال علي يوسف
الشهيد اجملاهد :جهاد أمحد حسنني حسنني
الشهيد اجملاهد :حسن خضر حسن عواجة
الشهيد اجملاهد :رائد فؤاد شاكر غنام
الشهيد اجملاهد :شاكر مجال حممد جودة
الشهيد اجملاهد :صالح عبد احلميد شاكر حممد
الشهيد اجملاهد :طارق سليمان أمحد أبو حسنني
الشهيد اجملاهد :عبد اجمليد سعيد موسى احلاج صاحل
الشهيد اجملاهد :علي حممد حممد أبو ركبة
الشهيد اجملاهد :فؤاد خالد عبد اهلل أبو هاشم
الشهيد اجملاهد :حممد رياض حممود عدوان
الشهيد اجملاهد :حممد زهري سعيد العزازي
الشهيد اجملاهد :حممد طالل حسني أبو شعر
الشهيد اجملاهد :حممد عبد الرحيم حسن أبو هاشم
الشهيد اجملاهد :حممد فؤاد سامل عاشور
الشهيد اجملاهد :حممد مصطفى علي اجلزار
الشهيد اجملاهد :حممود أمحد عبد املعطي أبو عمرة
الشهيد اجملاهد :حممود بكر حممد عيسى
الشهيد اجملاهد :مصطفى حممد مصطفى األسود

484

املبحث الثالث عشر :وصايا من مجهورية مصر العربية

485

الشهيد اجملاهد :سيد عبود سيد حسنني
الشهيد اجملاهد :عبد الفتاح عثمان حممد عدوي

502

459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
473
474
475
477
478
479
482

487
489

503

504

