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رّين" عرفته طالبًا وعرفته جماه ًدا
ال ّدكتور "نزار ّ
ِ ِ
الرحي ِم
الرمح ِن ّ
بسم هللا ّ
السالم على نبيّنا حممد ،وعلى آله وصحبه ،أما بعد:
احلمد هلل ،و ّ
الصالة و ّ
كل َمن بقي من أهله
يغفر أليب بالل ،ويسكنه فسيح جنّاته ،ح
فأسأل هللاَ أ ْن َ
وُيسن عزاء والدته وأبنائه ،و ّ
وإخوانه ،وزمالئه يف اجلهاد .
لقد عرفت الدكتور "نزار" يوم كان طالباً يف "كلية أصول الدين" يف الرايض ،فكان من خرية الطالب :حتصيالً
وإقباالً على العلم ،مع األدب وحسن السرية ،مث واصل مسرية العلم حىت انل درجة الدكتوراة يف علوم الشريعة.
جنداي يف جهاد أعداء هللا -اليهود الظاملني -احملتلّني للقدس
وإىل جانب مسريته العلميةَ :رغب أن يكون ً
أهم مهومهم؛ من منطلق اجلهاد إلعالء
وفلسطني بالد اإلسالم ،فكان هو -وأسرته -ممّن جعلوا اجلهاد لليهود ّ
كلمة هللا ،فقد ق ّدم أحد أبنائه ،ف حقتل على أيدي اليهود جماهداً ،ومل يزل "أبو بالل" سائراً على هذا اخلط،
حىت صار أحد قادة اجملاهدين الصابرين على البالء ،وما نتج عن حصار اليهود لغزة يف السنتني األخريتني،
ومع عظم ما ابتلوا به من حصار وتدمري فقد كانوا يتّسمون ابلبسالة والصمود والثبات ،فسبحان َمن ثبّت
قلوَبم أمام هذا الغزو ،وهذا املصاب الفادح.
َ
ِ
ومن املصادفات العجيبة -اجلارية بقدر هللا :-أنّه اتصل يب "أبو بالل" يف آخر يوم ،قبل مصيبته أبربع وعشرين
ساعة ،وقد استغرق احلديث معه أكثر من ربع ساعة ،ووصف يل ما يعاين منه أهل غزة :من التجويع،
والرتويع ،حىت إنّه قال يل وهو ُيدثين" :إ ّن البيت واألرض تتزلزل اآلن!" وقد عجبت من حديثه -وهم َبذه
ِ
أي أتثّر ،فدعوت هللا له وإلخوانه من أهل غزة مبزيد
احلال -لما يتّسم به من الثبات ،فال يظهر على حديثه ّ
الصرب والثبات ،وأن يكشف هللا عنهم الش ّدة.
مث بلغنا نبأ ضرب اليهود ملنزله ،وما نتج عن ذلك من قتله ومعظم أسرته ،نسأل هللا أن يبلّغهم منازل الشهداء،
وأن يرحم اجلميع ،وأن يغفر هلم ،وجيرب والدته ومن بقي من أوالده ،وأن جيعلهم خل ًفا صاحلًا ،ولقد وجدت
عظيما يف نفسي ،السيّما مع قرب العهد ابحلديث معه ،فما أقرب اآلخرة من الدنيا ،نسأل هللا
ملصابه ً
وقعا ً
إعداد :اللجنة العلميّة
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أن ُييينا حياة طيبة ،وأن يثبتنا على دينه ،وأن يكشف البالء عن أهل غزة ،وعن سائر املظلومني واملستضعفني
من املسلمني .وصلى هللا على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم .حرر يف 08/01/1430:هـ
أماله:
الرباك
عبدالرمحن بن انصر ّ
ّ
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