
احتاج  كالعملة الصحيحة والمزيفة فالهدف هنا واضح والراية واضحة وال
هنا إلى مزيد تفصيل فلعلك عايشت في بعض فترات حياتك بعض تلك 

 0الحروب
قدر هللا عزوجل أن يكون هذا الجهاد كالغيث الطيب في زمن أسنت فيه 

ربا  وباإلسالم دينا  المشارب فتلقفته آفئدة آمنت با ورضيت به سبحانه
وبمحمد ص نبيا , وبالجهاد طريقا  وبالقرآن منهاج حياة, فهنيئا  لكل من 

وفق للجهاد في سبيل هللا فإنها وهللا التجارة الرابحة وهي عز الدنيا وكرامة 
اآلخرة وهي التخفف من جذب الطين وثقلة اللحم وهي الطمأنينة والثقة 

هللا اليضيع أجر  (إنه من يتق ويصبر فإنوذروة سنام اإلسالم, قال تعالى 
 0المحسنين) فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى هللا والسالم عليك

 عبدهللا بن يحيى الزهراني

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته, وبعد

دنيا  ي ال د ف ردون بالمج ذين ينف م ال ن الشهداء ه ون ولك م يموت إن الناس كله
ه  فوة خلق زة لص ن رب الع ار م هادة اختي ى, إن الش أل األعل ي الم الفوز ف وب

 0(وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم هللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء)
رة  بيل نص ي س حون ف ذين يض ا ال ا برجاله م تحي اع إن األم ا وارتف مبادئه

وق  م حق ة تهض ي أم ر ف رايتها وصيانة مقدساتها وحماية أعراضها, وال خي
 0مستضعفيها, وتداس قيمها وتهدر دماءها وال تحمى نساءها وظعائنها

ا  ا وأدخله ا وجوده ظ له وة وحف اب ذو نخ ا ش ا ذكره ل أحي ن القبائ ر م وكثي
 0سجل التاريخ

الذي جعل هللا له لسان صدق في  وأنتم جميعا كعائلة يعرفكم الناس بأحمد
 0اآلخرين فبذكره تذكرون, وبه تعرفون

لقد نامت األمة طويال  وغطت في سبات عميق وال يمكن أن تستيقظ هذه 
األمة إآل على صوت السالح وسيالن الدماء, فدماء هؤالء الشباب األطهار 

 0تحيى األمة من جديد وتعيد الحياة إلى عروقها التي كادت تجف
شجرة هذا الدين القويم التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء إن 

الصادقين وبعرق المخلصين, فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء 
مروي بالدماء وإن أقرب طريق إلى الجنة هوالشهادة في سبيل هللا, وإن في 

 0الجنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين في سبيله
ق العلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين (فرض عين إن الجهاد اليوم باتفا

بالنفس والمال وال إذن للوالدين وال للدائن على المدين وال للزوج على 
 0زوجته) مع أنه اليجوز أن تخرج الزوجة واألمرد إآلبمحرم


