بســم اهلل الرحمــن الرحيــم

بـيـان مـن الـقـيـادة الـعـامـة
تهنئة وتعزية لألمة اإلسالمية باستشهاد
الشيخ أبي الخير أحمد حسن المصري  -تقبله اهلل

حركــة الشــباب المجاهديــن

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين ،وعلى آله وصحبه أجمعين:
قال هللا عزوجل في محكم تنزيله:
ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ

أما بعد:

\e

بهذه اآلية الكريمة نعزي أمتنا املسلمة ونهنئها باستشهاد الشيخ الفاضل والقائد النبيل أبي الخيرأحمد حسن املصري
رحمه هللا رحمة واسعة وتقبله في أعلى العليين .وإننا نقدم تعازينا الخاصة إلى أهل الشيخ وذويه ونحثهم على الجميل
ونرغبهم في الجزيل ،كما نعزي إخوة اإليمان والجهاد في تنظيم قاعدة الجهاد الذي نعتزبه وعلى رأسهم الشيخ األمير
أيمن الظواهري حفظه هللا على فقد هذا البطل الهمام والقائد املقدام والجبل األشم ،نسأل هللا أن يرزق الجميع
الصبر والسلوان.
قال هللا تعالى:
ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ\e

فبعد عقود طوال في ساحات النزال ومجالدة أهل الكفر والضالل ،ترجل الشيخ عن جواده وهو قابض على زناده
ليسطربدمائه الزكية معاني الصبروالصمود والتضحية والفداء .فرغم ضيق السجن وعناء املطاردة َ
وجهد التنقل،
لم يثن الشيخ ولم يحجم عن مواصلة الجهاد والدعوة إلى تحكيم شرع هللا.
كان رحمه هللا من القادة املصلحين واألمراء الصادقين-نحسبه وهللا حسيبه-الذين بذلوا مهجهم وغاية ما عندهم
إلعالء كلمة هللا ونصرة املستضعفين وتطبيق شرع رب العاملين .اتسم الشيخ أبو الخير رحمه هللا بخلقه النبيل
وبحرصه الشديد على وحدة املسلمين وجمع كلمة املجاهدين وقد رّبى أبناء األمة على أن الوالء والنصرة واإلخاء
مبنية على كلمة ال إله إال هللا وأن اآلصرة اإليمانية تفوق جميع األواصرالتنظيمية والحزبية كما قال ربنا جل في عاله.
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ\e

فعلى أبناء األمة وأهل الكنانة خصوصا ،أن يقفوا أثر هذا القائد املربي واألمير الزاهد الوفي وأن يسيروا على ما سار
عليه أفذاذهم األبرار ومشايخهم األحرار من أمثال الشيخ أبي الخير املصري ،والشيخ العالمة عمر عبد الرحمن،
والشيخ أبي الحفص املصري ،والشيخ أبي الحسن الصعيدي ،والشيخ أبي حمزة املهاجر ،والشيخ أبي عبيدة
البنشيري وغيرهم رحمهم هللا جميعا .وبإذن هللا لن تذهب دماء هؤالء النبالء سدى فإن الثأرلقادتنا أمانة في أعناقنا
جميعا وسنقتص بإذن هللا من األمريكان وأمم الكفر من كل دم مسلم.

3

فنعم القادة قادة الجهاد ،الذين صدقوا األقوال باألفعال وأتبعوا العلم باألعمال ،وبإذن هللا ستظل دمائهم نبراسا
على طريق الجهاد تستنيربه األجيال القادمة ،وعما قريب ستندفع عجلة الجهاد إلى األمام ال يردها كيد الكافرين وال
خذالن املرجفين إلى أن يحكم هللا بيننا وبين القوم الظاملين.
قال رسول هللا �:
«ال تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمرهللا ،قاهرين لعدوهم،
ال يضرهم من خالفهم ،حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» رواه مسلم

وهللا أكبر

ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ
مــع تحيــات

جمــادى الثانــي  1438هـــ
ال تنســونا مــن صالــح دعائكــم
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