
  

 { َتْبِديلً  َبدَُّلوا َوَما َينَتِظرُ  مَّن َوِمْنُيم َنْحَبوُ  َقَضى مَّن َفِمْنُيم َعَمْيوِ  المَّوَ  َعاَىُدوا َما َصَدُقوا ِرَجالٌ  اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  }

 في الصَّف األوِل لمواجية الييود "ارَّـ عبد اهلل الف"ارتقاء المجاىد البطل 
 الحمد هلل رب العالمين، والصلة والسلم عمى خاتم النبيين، وعمى آلو وصحبو أجمعين، أما بعد:

 مون فيأفضل الشيداء الذين يقاتِ " قال: -صمى اهلل عميو وسمم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنو-نعيم بن ىمار عن 
 إلىربك  ضحك، فإذا ربك إلييم يضحك الجنة من رف العمىفي الغُ  يتمبطونا، أولئك ل يمفتون وجوىيم حتى ُيقتمو فالصف 

 رواه اإلمام أحمد. "في موطن فل حساب عميو عبدٍ 
تتصاعد فيو جرائم الييود الحاقدين ِبحق المستضعفين من أبناء غزة العز، يستمر بفضل اهلل عطاء في الوقت الذي 

امتثااًل ألمر ربيم الذين انتفضوا منذ اليوم األول لمعدوان مجاىدي مجمس شورى المجاىدين في ميادين التضحية والفداء، 
فتسابق األبطال لدك ؛ بكل ما استطاعوا من قوة وعدة وعتادالعدو الييودي الصائل عمى الدين والعرض والنفس بدفع 

 يبتغون فضًل من مغتصبات العدو بالصواريخ، والتربص بطائراتو والرباط ترصًدا لجنوده وآلياتو في نقاط المواجية األولى
 المَّوَ  ِإنَّ }ربيم وجنة عرضيا السموات واألرض، غير مكترثين بطعن الطاعنين وتشكيك المشككين، حادييم قول اهلل تعالى: 

 .{آَمُنوا الَِّذينَ  َعنِ  ُيَداِفعُ 
رباط مجاىدينا األبطال عمى الثغور  ىذه الجولة الجيادية التي يخوضيا إخوانكم المجاىدين، وأثناء وفي ِخضم

تقوم شاء اهلل تعالى أن ، صوب المناطق السكنية في جنوب قطاع غزة أعداء اهلل الييودتقدم ونصبيم لمكمائن في مواجية 
منطقة القرارة بمحافظة خانيونس جنوب  شرقتقدم في إحدى مجموعاتنا التي كانت في كمين مُ طائرات العدو باستيداف 

 :كما نحسبواألخ المجاىد مما أدى إلصابة المجموعة واستشياد  ،5324رمضان  32يوم االثنين  قطاع غزة،
 تقمبو اهلل تعالى في عميين. "أبو قتادة"     راـعبد اهلل عوني الف

ن اسُتشيدن ا لَنشيدن أنك كنت ليثًا مغوارًا وشجاعًا فرحمك اهلل يا أبا قتادة، وجمعك باألنبياء والصديقين والشيداء، وا 
فقاتمت في الصف األول لم تمفت وجيك حتى  ،وسعيت لمشيادة أثخنت في الييودجاىدت و لطالما وعابًدا زاىًدا وِرعًا، مقدامًا 

 أتاك اليقين، فالممتقى الجنة بإذن اهلل تعالى.
ننا ، األخيار واحًدا من خيرة مجاىدينانحتسب عند اهلل إذ في مجمس شورى المجاىدين في أكناف بيت المقدس  وا 

ن دماء  قوًة التي ىي منارات دربنا؛ لم ولن تزيدنا إال  مجاىدينافإننا نؤكد أننا مستمرون في طريق الجياد بإذن اهلل، وا 
صراًرا  ، متوكمين عمى اهلل القوي المستعان ذي القوة المتين الجبار.وا 

 َيْعَمُموَن( اَل  اْلُمَناِفِقينَ  َوَلِكنَّ  َوِلْمُمْؤِمِنينَ  ُسوِلوِ َوِلرَ  اْلِعزَّةُ  )َوِلمَّوِ  
 

   
 

 المقدس بيت أكناف
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