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رحمه اهللا تعالىأبي یزید المصطفى تعزیة بمناسبة استشهاد الشیخ

) َفِرِحیَن ِبَما 169َوَال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّه َأْمَواًتا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن (یقول اهللا عز وجل: {

بْ  ) 170ِشُروَن ِبالَِّذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِهْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزُنوَن (َآَتاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َوَیْسَت

  } آل عمران.)171َیْسَتْبِشُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن اللَِّه َوَفْضٍل َوَأنَّ اللََّه َال ُیِضیُع َأْجَر اْلُمْؤِمِنیَن (

قضاء اهللا وقدره تلقینا نبَأ استشهاِد البطل المغوار القائد المحنك الشیخ أبي یزید مؤمنة بصابرة محتسبة بقلوب 

رحَمهم اُهللا جمیعًا وأسكنهم الفردوس األعلى مع النبیین ،المصطفى ومجموعة من فرساِن الجهاد والشهادة

  والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا.

المجاهدین في تنظیم القاعدة خصوصا واألمة اإلسالمیة عمومامیة نعزي إخوانناإننا باسم إمارة أفغانستان اإلسال

َقْرٌح ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْومَ بحانه عباده المؤمنین حیث قال: {بفقدان هذا البطل المغوار بما عزى به س

ْثُلُه َوِتْلَك األیَّاُم ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاِس َولِ  َیْعَلَم الّلُه الَِّذیَن آَمُنوْا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن}آل مِّ

  140عمران

ألنه ما على سیر الجهاد ضد الكفر والباطل سلبیا ! إن استشهاد القادة األبطال لن یؤثر أیها اإلخوة المجاهدون

أولیاء الشیطان إال فتح اهللا بدمائه على المسلمین من االنتصارات بین جند الرحمن و ترّجل فارس في معركة دارت

  ما لم یكن في الُحسبان.

دمائه ین و یخلفهم خیرا، و أن یجعلو أن یعوض المجاهدفي أعلى الدرجات فنسأل اهللا سبحانه وتعالى أن یتقبله 

  الطاهرة سببا النتصار المجاهدین وهزیمة المحتلین في كل مكان. 

اننا المجاهدین أن تسیُروا على درِب شهدائكم المخلصین وكونوا رحمًة على المؤمنین ونقمة على ونوصي إخو 

ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْیِه َفِمْنُهْم َمْن الكافرین، واجعلوا أنفسكم متمثلین لقول اهللا عز وجل: {

  )23(األحزاب }ْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن یَ 
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  أیها اإلخوة المجاهدون! 

تسییر أمورنا إننا نبشركم باقتراب النصر وهزیمة العدو الصلیبي، فعلینا جمیعا أن نراعي جانب الدقة والتدبیر في

سمعة الجهادیة، وصیانة صفوفنا من التفّرق واألنانیة، والتنبه لجمیع المؤامرات التي تحاك لإلساءة إلی

االنشغال بكل ما یصرفنا عن المجاهدین، وتركیز جهودنا في میدان المقاومة علی ضرب العدو الغاصب، وعدم

المجاهدین ماداموا حلیفیقین كامل أن النصر لىعالهدف األصلي، وصرف التوّجه إلی أّهم األهداف ونحن

َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اللََّه َیْنُصْرُكْم ( یقول المولى سبحانه وتعالى:مخلصین في جهادهم وأعمالهم مع اهللا

  )7() سورة القتالَوُیثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ 

  ن وأعوانهم المنهزمین ورصوا صفوفكم واهللا معكم ولن یتر كم أعمالكم.قتالكم ضد المحتلیفاستمروا في جهادكم و 

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته


