
 

 
 

       

 

 تذكير المجاهد بمزوم كتابة وصيَّته
 بسم اهلل الرحمن الرحيم   

 وبعد: ,وصحبه أجمعين الصالة والسالم عمى أكرِم النبّيين محّمد وآلهالحمد هلل رب العالمين , و 

ننا : "قننار رسننور اهلل  -رضننا اهلل عنامننا  –عننن ابننِن ع مننر   نن    م  ننْا    ل ننه   م ْسننِمم   اْمننِر     ح   ي ِبيننت   ِفيننهِ  ي وِصننا ش 
ِصنيات ه   ِإلا  ل ْيم ت نْينِ  و  ْكت وب نن    و  نناقنار ابننن عمنر: "  " ِعْنند     م  نراتْ  م  م ناا  م  ِلنن    ق نار    اهلل رسننور   س نِمْعت   م ْنن    ل ْيم نن    ع   ِإلا    

ِصياِتا  و ِعْنِدي  وغيرهم.روا  الشيخان وأصحاب السنن " و 
ويبنّين فيانا منا فنا  ,أهمه بنالخير والااعن  والسنتةام  عمنى أمنر اهلل ته فيوصاوصيّ أن يكتب سمم من لمم   فال بدّ 

خالص  لوجه اهلل تكنون لنه  خنر ا  وما له من حةو  عندهم ويوصا بشا  من ماله قرب    , مته من حةو  لمناس
 يوم الةيام .

منن غمنب عمنى  ننه اقتنراب أجمنه, فكينن بننا ونحنن فنا  ولعّر الستعجار فا كتاب  الوصي  يكنون آكند فنا حن   
 ن الّناس من حولنا فا كّر لح   بأنواع شّتى من ا رِ  الةتر.زمن حرب ي تخاّ 

ننا عمننى الّننناس عاّمنن فالمجاهنند  كننّر واحنند  منننام وصننيته,   وعمننى المجاهنندين خاّصنن  أن يكتننبولنن ل  فةنند كننان لزام 
واضع ا بين عينيه واحد ا من اثنين ل ثالنث لامنا لالنصنر عمنى أعنداِ  اهلل أو الحّ  ي ةبر عمى اهلل فا كر  معرك  

  سنالحه مكيانلنه ومنا عمينه ويبنين م   منا ن  عمى ه ا ل بّد لنه منن بنرا ة  متنه فيبني   ر  ةبِ الشاادة فا سبير اهلل( ومن ي  
 فضا الجار فا ه ا لنزاع  بعد موته.ال يلكي ,فا يد  ته مّما يكونمكيّ مّما وجب بيان م   وعتاد  وغير  ل 

لحننديث سننعد بننن أبننا  ,نننهع صفضننر أن ينننة, بننر اأمننن مالننه, ول يجننوز الزيننادة عميننه ولننه أن يوصننا بالثمننِث 
نن  الننوداع, فمرِ فننا حّجنن كنننت مننو رسننور اهلل  :قننار اص وقّنن ا أشننفيت منننه عمننى المننوت, فعننادنا ضننت مرض 

. "ل"ا منالا  قنار: ث نم  لنا, أفأوصنا بث   ا, ولنيس يرثنا إل ابنن   كثينر   لا مال   فةمت: يا رسور اهلل إنّ  رسور اهلل 
نن   يننا سننعد  أن تنندع , والثمننث كثيننر, إناننالثمننث  " . قمننت: فثمننث مننالا  قننار: " ل" مننالا  قننار:  ارِ قننار: قمننت: بش 

 .ه أحمد  والسيا  لهأخرج ."فون الناسيتكفا  خير ل  من أن تدعام عال     أغنيا  ورثت  

نن وددت أنا : "اس وقننار ابننن عّبنن قننار: الثمننث   النبنناّ  وا مننن الثمننث إلننى الربننو فننا الوصنني , أنّ الننناس عض 
 "كثير

 ول تتةاعس عن ه ا...فبادر أخا المجاهد فا كتاب  وصيت  
ننا لوصنني  المجاهنند  لكننا يسنناعد  فننا كتابنن  ( مننن دونننهوأخننر  لمننو جنندور كشننن مننالّا وقنند أرفةنننا لنن  نمو ج 

   ت  غفر اهلل لنا ول  وتةّبر مّنا ومن .وصيّ 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين


