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  بيان تهنئة لشهادة الشيخين من قطاع غزة

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

 أخوة وأخوات الدعوة والتوحيد والجهاد في مشارق األرض ومغاربها

 نحييكم بتحية اإلسالم العظيم

 فالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

 : قال تعالى

 {َوَما َنَقُموا ِمْنُهْم ِإلَّا َأن ُيْؤِمُنوا ِباللَِّه اْلَعِزيِز اْلَحِميِد}

 سورة البروج (8)

بيان ) أرآانها  رفع اهللا شأنها ورفع بالصالحات( وبعد أن أوضحت دولة العراق اإلسالمية  ،اليوم

رحمهما اهللا واسكنهما فسيح ) المهاجر  أبي عمر البغدادي ، وأبي حمزة( شهادة شيخينا الجليلين 

والصديقين والشهداء وحسن أوالئك رفيقا ، ال يسعنا في  جنانه في الفردوس األعلى مع األنبياء

 إال أن نبرق بتهانينا الحارة إلى أهلنا وقادتنا ومجاهدينا) آسلفية جهادية  ) قطاع غزة المحاصر

أسامة ابن ( المفدى الشيخ   ، والى أمير الجيوش األسدالكرام في دولة العراق اإلسالمية أدامها اهللا

أبي مصعب عبد الودود ، ( شيوخنا الكرام  والى) أيمن الظواهري ( وفقيهنا الدآتور ) الدن 

دوآا عمروف ، والشيخ أبا اليزيد مصطفى ، والشيخ أبي  والشيخ أبي بصير الوحيشي ، والشيخ

وشيوخنا الكرام ) الرحمن ، والشيخ مختار أبو الزبير األسير عمر عبد  محمد المقدسي ، والشيخ

العالم ، والى  الفلبين واندونيسيا وجامو وآشمير ومندناو ونيجيريا وباآستان ، وآافة أنحاء في

نتقدم إليهم بأسمى وارفع   ،المجاهدين والمرابطين والمناصرين في مشارق األرض ومغاربها

شرف الشهادة العظمى ، فهنيئا لهما الشهادة  خينا وسامدرجات التهاني والتبريكات على نيل شي

والجهاد ، وهنيئا لمن حمل اللواء بعدهما لينال شرف الدنيا وثواب  العليا من أعلى جامعات التوحيد



برحمته ، وان  وهنيئا لكل قارئ لهذا البيان ، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشيخين  ،اآلخرة

 : قال تعالى. سميع الدعاء  ر تسرح في الجنان وتمرح ، إن ربييجعلهما في حواصل طير خض

 {ِإنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َوَنَهٍر ِفي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر}

 سورة القمر (54-55)

أبناء  ) من سواحل الشام ، من بيت المقدس ، من قطاع غزة المحاصر ، نؤآد نحن.. هنا  ومن

وجنود وجماهير دولة العراق  وقوفنا التام مع قادة)  السلفية الجهادية بكافة مسمياتها وأنصار

أبي عمر وأبي حمزة ال ولن تزيدنا إال قوة وثباتا على  ونؤآد على أن دماء) أدامها اهللا ( اإلسالمية 

 . دونه  أو نقتلبقلوبنا وسيوفنا وبنادقنا ومواقفنا ما حيينا ، حتى يأتي أمر اهللا الحق ، فنحن معكم

الخاسئون من  اهللا الشهداء ، وتقبلهم فيمن عنده ، انه نعم المولى ونعم النصير ، وليخسأ رحم

الشيخين لن تفت في عضدنا ،  الرافضة والصليبيين واليهود وأعوانهم ، وليعلموا بأن دماء

ى آافة ربوع نقيم دولة اإلسالم المعظم عل وسنستمر ونمضي في طريق الجهاد واالستشهاد حتى

فوق جبال وتالل ) راية دولة العراق السمراء ( التوحيد العالمية  آوآب األرض ، ولترفرف راية

على تالل  وسهول ربوع األرض ، وستغرد العصافير ، وستزقزق البالبل ، و ليهدل الحمام وهضاب

 حدود وال تأشيرات وال ال... فهناك   ،القمح والشعير ، وليهنأ الجميع بعدالة الحكم اإلسالمي المجيد

رايات متعددة ، وال نعرات طائفية ، وال خالفات سياسية ،  حواجز وال جنسيات وال وساطات ، وال

عربا وعجما ، ودولة واحدة من بالد األندلس وحتى تخوم الصين ، لتستكمل   ،ستكون امة واحدة

 . من واألمانبعد الفتوح لتصل إلى القطبين وآافة آوآب األرض ، وسيعم األ فيما

 . رحم اهللا شيوخنا األفاضل وأسكنهم فسيح جنانه ، وإنا هللا وإنا إليه راجعون

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 إخوانكم في السلفية الجهادية

 أبو خالد السياف/ عنهم أخوآم المناصر 
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