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يف استشهاد األمري بيت اهللا مسعود/تعـــزية ونئـــة  

  مصطفى أبو اليزيدللشيخ 
  ) اهللاتقبله(

  
  مؤسسة السحاب لإلنتاج اإلعالمي

  تفريغ خنبة اإلعالم اجلهادي
    

﴿ِمن ِمِننيؤالٌ الْمقُوا ِرجدا صوا مداهع ِه اللَّهلَيع مهفَِمن نى مقَض هبحن هِمنوم نم ِظرتنا يملُوا ودِديلًا ببت﴾  

  .اهللا رسول على والسالم والصالة هللا واحلمد اهللا بسم

   ..بعد أما

 يف الشهادة وهي ةخامت بأحسن هلم وختم اهللا فصدقهم اهللا صدقوا الذين رجاالا من ورجٍل األفذاذ قادا من وقائٍد الشجعان أبطاهلا من بطٍل باستشهاد اإلسالم أمة ونئ نعزي
  .﴾تبِديلًا بدلُوا وما ينتِظر من وِمنهم نحبه قَضى من فَِمنهم علَيِه اللَّه عاهدوا ما صدقُوا ِرجالٌ الْمؤِمِنني ِمن﴿: فيهم اهللا قال ممن وحنسبه , اهللا سبيل

 الفردوس وأسكنه اهللا رمحه مسعود اهللا بيت األمري الشجاع وقائدهم البار ابنهم بشهادة مسعود قبيلة وخصوصاً وقبائلها وأفغانستان نباكستا يف اإلسالم أمة والتهنئة بالتعزية وخنص
  .سبولنحت فلنصرب , بقدر عنده شيء وكل أعطى ما وله أخذ ما فلله منها خرياً لنا واخلف مصيبتنا يف أجرنا اللهم راجعون إليه وإنا هللا فإنا األعلى

 من إىل حاجة يف وكانت اإلسالمية أفغانستان أمارة قامت ملا ولكن شوطاً فيه وقطع, الشرعي العلم بطلب حيام بدؤوا الذين الشرعي العلم طالب من اهللا بيت األمري كان ولقد
 كان ولقد , اهللا حفظه عمر حممد املال املؤمنني أمري إمرة حتت مبكراً مارةاإل جماهدي بصفوف التحق أفغانستان مشال يف ا املتربصني أعدائها ضد ويقف أزرها من ويشد يساندها

 ااهدين جنوده إرسال يف طموح عنده كان بل وباكستان أفغانستان يف اهللا أعداء ليقاتلوا قبيلته أبناء وإعداد بتربية مهتماً فكان بالغ وطموح عالية مهة ذا رجالً اهللا بيت األمري
   ".دارهم عقر يف وأضرم وغطرستهم األمريكيني كربياء أكسر أن أريد: " يقول بنفسي ومسعته دارهم عقر يف الكفرة ليقاتلوا

 بفضل مث اهللا بفضل سبيلها يف واجلهاد وأماا وأمنها الشريعة نور إىل طريق وقطع وفساد جهل حال من وحتولت ونصرة ممارسة املبارك اجلهاد ذا مسعود قبيلة على اهللا أنعم ولقد
 يف والشهادة القتل إليهم حِبب الذين االستشهاديني اإلخوة من الكثري أبنائها من أخرج بأن عليها اهللا ومن , اهللا رمحه اهللا بيت احلق يف والقوي املقدام وأمريهم الطيبني جماهديها

 وإقدام شجاعة من اهللا رمحه وقائدهم أمريهم من رأوا ما بفضل مث أوالً اهللا بفضل وهذا املباركة الطيبة القبيلة هذه أبناء من املناطق هذه يف االستشهاديني أكثر أصبح حىت اهللا سبيل
  .اهللا بأعداء واستهانة اهللا سبيل يف والقتل القتال على وحتريض

 , األبطال الِكرام قبيلته وأبناء هو ااهدين املهاجرين إخوانه وإيواء ونصرة باستضافة قراره وخصوصاً قراراته يف شجاعاً شهماً أبياً كرمياً رجالً اهللا رمحه اهللا بيت األمري كان ولقد
 ااهدين املهاجرين إخوام استضافة يف السبق قصب هلم كان والذين وشكاي وانا منطقة يف وزير قبيلة يف املرتد الباكستاين اجليش يد على وقتل وتدمري ضرب من رأى مما فبالرغم
 أبناء فأمر مسعود قبائل إىل اهللا بيت األمري وترحيب مبوافقة اجتهوا ووانا شكاي منطقة من خروجهم فبعد, املهاجرين إخوانه وإيواء ونصرة استضافة عن ذلك يثنه مل خرياً اهللا جزاهم

 بقصف ذلك بدأ , مسعود قبيلة على ارمة الظاملة محلته بشن جليشا بدأ االستضافة هذه من قليل فبعد املرتد اجليش ميهلهم ومل إلخوام وقلوم بيوم يفتحوا بأن األباة قبيلته
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 قبائل من مدحوراً مهزوماً الباكستاين اجليش وانسحاب األحداث هذه وبعد , اهللا رمحهم القبيلة شباب خرية من اخلمسني يقارب ما فيهم وقتل املسعوديني ااهدين إلعداد مركٍز
 املهاجرين من ااهدين على اهللا من نعمة هذه وكانت , ااهدين املهاجرين إلخوم ونصرم وإيوائهم وجندم كرمهم على قبيلته وأبناء اهللا رمحه اهللا بيت األمري ظل مسعود

  .هللا واحلمد واملناهج واألهداف واألفكار األرواح فاحتدت القبيلة أبناء من واألنصار

 , الباكستانيني املرتدين من وأعوام ارمني األمريكان من اهللا بإذن وسينتقمون اهللا بيت كلهم القبيلة أبناء من اآلالف فإن اهللا تبي البطل فقدنا وإن أنه اإلسالم أمة نبشر وإنا
  .نزعه وال قلعه تستطيعي لن غرساً قبيلته يف اهللا بيت غرس فقد يسوؤك مبا أمريكا يا وأبشري

 بعد التضحية وقدم ذلك سبيل يف مشكوراً طيباً جهداً بذل قد أنه ونشهد , باكستان كل ويف بل القبائل مناطق يف ااهدين حدةو على حريصاً اهللا رمحه اهللا بيت األمري وكان
  .ااهدين احتاد وشورى طالبان حتريك يف ااهدين أكثر بتوحيد سعيه اهللا وبارك, هذا أجل من التضحية

 القبائل مناطق يف اخلبيثة األمريكية اجلاسوسية والطائرات الباكستانية احلربية الطائرات من املتواصل والقصف احلرب وظروف يدالشد مرضه من الرغم وعلى أنه خامتته حسن ومن
 سعيهم يف ااهدين دةلقا وقدوة منوذجاً ويكون منه يتقبل أن اهللا نسأل يومني أو بيوم للقصف تعرضه قبل هذا وكان ااهدين احتاد وتقوية دعم سبيل يف طويالً سفراً سافر

  .واالجتماع الوحدة على وحرصهم

 اهللا بإذن لقتله وسننتقم املغوار البطل هذا دماء ننسى لن أننا الباكستانيني املرتدين وأعوام ارمني لألمريكان نقول وجماهديها مسعود وقبيلة اإلسالم أمة ونئ نعزي إذ وحنن
  .وعونه

  

  .العاملني رب هللا واحلمد

  تنسونا من صاحل دعائكمـوال 

  إخوانكمـ يف

  

  

  خنـبة اإلعـالم اجلهـادي


