بيان رقم 42 :

 ::بيان في رثاء األميرين المجاىدين دوكو عمروف وماجد الماجد تقبميما اهلل ::
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آل عمران

الحمد هلل الذي أمر عباده بالقتال والنزال وتكفل بنصرتيم ونصرىم ,والصالة والسالم عمى الضحوك القتال الذي
بعثو ربو بالسيف ,القائل في الحديث الصحيح الذي رواه مسمم ( لوددت أن أغزو في سبيل اهلل فأقتل ,ثم أغزو
فأقتل ,ثم أغزو فأقتل ) أما بعد..
فإن األمة اإلسالمية ال زالت تودع بين الفينة واألخرى خيار أبنائيا وأماجدىم ,الذين بذلوا ميجيم وأنفسيم
ٍ
ٍ
عقود في مقارعة ومدافعة الحممة الصميبية الييودية الرافضية عمى
ممحمة تتتابع فصوليا منذ
لتحيا أمتيم ,في
أمة اإلسالم ,وكمما اقترب الفصل األخير؛ الخالفة عمى منياج النبوة؛ كمما صعد إلى قطار الشيادة من أذن اهلل
باصطفائيم وحانت ليم لحظة القطاف ,إنيا رحمة الشيادة التي يحياىا المجاىد في سبيل اهلل والتي ال وجود
لمحطات الراحة فييا ,أبدا ..وانما بذل وعطاء وتضحية وفداء حتى تستقر الروح وتسكن في دار االطمئنان
وحواصل الطير التي تسرح في الجنان ,فقط ىي ىذه محطة الراحة األبدية السرمدية..
واليوم ..وان ودعنا ورثينا القادة األماجد واألمراء األشاوس الشيخ الماجد ماجد الماجد أمير كتائب عبد اهلل
عزام في بالد الشام ,والشيخ األمير دوكو عمروف أبو عثمان أمير إمارة القوقاز اإلسالمية؛ إال أننا يزداد يقيننا
اء ,وأغصانيا تورقا وامتدادا ,وأنيا – أي دماؤىم الزكية-
أن دماءىم زادت شجرة التوحيد والسنة والشريعة ارتو ً
شيدت ليم بحسن صنيعيم وفعاليم ,فالشيخ القائد ماجد الماجد تقبمو اهلل جمع اهلل لو شرف اليجرة والجياد,
وشرف خصومة أىل الباطل كميم ,فطارده الطواغيت المرتدون الذين أسمموا بالد الحرمين وجزيرة العرب
لمصميبين ,وبحث عنو الصميبيون والييود بعد أن أذاق الييود من كأس الموت والرعب ,وقتمو أخي ار الرافضة
المشركون بعد أن جيز وجي ش ليم من أىل السنة في لبنان وبالد الشام ,وبعد أن ذاقوا عمى أيدي جنوده
واخوانو الموت والرعب من نفس الكأس الذي تجرع منو إخوانيم الييود ,لينال شرف الشيادة كما نحسبو واهلل
حسيبو بعد صراع مع المرض وصبر واحتساب ,واننا لنحسب أن مثل ىذا الدماء التي تسيل عمى ثرى بالد الشام
ليي خير دليل أن المشروع اإلسالمي المنشود في ىذه البالد والذي يعول عميو المسممون قاطبة ونحن في

أكناف بيت المقدس عمى وجو الخصوص؛ لن يسقط ميما حشد وجمع أىل الكفر والردة والنفاق ,وأن دعوة
ىؤالء الشيداء باقي ٌة ما سقط ألجميا الشيداء..
أما الشيخ األعجمي واألمير القائد المجاىد ,صاحب العقيدة الصافية والمنيج الناصح والدعوة النقية؛ دوكو
عمروف أبو عثمان تقبمو اهلل فمقد أعطانا وعممنا دروسا في النصرة لمدين والوالء لممؤمنين والصدع بالحق
المبين ,فمم تمنعو عجمتو أ ن يكون قرآنا يمشى عمى األرض تأسيا بنبي الممحمة – صمى اهلل عميو وسمم ,-ولم
يمنعو تخمي القريب والبعيد عن مواصمة جياده وعطاءه والسعي لرفع راية اإلسالم والشريعة في بمده وعمى
أرضو ,ولم يمنعو من أسممو وشعبو لمروس المالحدة بقولو المشؤوم أن "الشيشان أمر روسي داخمي"؛ لم يمنعو
أن يرد عميو بقولو أن "قتالو واخوانو في القوقاز ىو لتحرير بيت المقدس ولن يتوقف عند حدود القوقاز" وصدق
وىو الصدوق ,فمقد ىدم السواتر وردم الخنادق ونشر جياده وجنوده في ربوع القوقاز كميا ,بل وأرسل بعوث
النصرة ألىل الشام في وقت محنتيم عمى الرغم من اشتداد المحنة عميو وعمى أصحابو وجنوده..
ِ
بإسالمك ودينك ,في مقابل
فيا أمة اإلسالم ,إن ىؤالء ىم أبناؤك الحقيقيون الذين يسعون ألن تكوني عزيزة
من يتاجر بقضية األمة وأوجاعيا وأماليا في المحافل الدولية وعمى فضائيات الطواغيت ,إن طريق الجياد في
غيره وعز ,فمن أرادىا معوجة عمى حرف وأراد طريق
سبيل اهلل طريق واحد لم يسمكو أحد وُذل ,وما سمك أحد َ

غير ذات الشوكة فدونو الديمقراطية والوطنية والسممية والقوانين الوضعية ,ومن أراد اآلخرة وسعى ليا سعييا

الذي سعاه األنبياء؛ دعوة وجياد في سبيل اهلل حتى يفصل اهلل بين الحق والباطل ,فسعيو مشكور ونصره مكفول
بإذن اهلل ,والعاقبة لممتقين.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

أكناف بيت المقدس
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