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  غزوة الداموس//  الرائع اإلصدار ::  ضمن سلسلة ظالل السيوف::  األندلس تقدمـ

 [ غــــــــــــزوة الـــــدامــــــوس ]

 

 // نماذج من توعية المسلمين بمخاطر االنتخابات الشرعية والسياسية //
  (((التي قامت بها دولة العراق اإلسالمية في عموم الواليات و))) 

 

 -((  الشيعة الروافض -القتلة  : اإلصدار المرئي الوثائقي: )) النموذج األول

 

خالد / لفضيلة الشيخ - قضايا ساخنة وأسئلة حرجة:: ] تقدمـ :: السحاب :: قيم للغاية
  [ حفظه اهللا - الحسينان
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 [ حرجة أسئلةو قضايا ساخنة ]

 

عملية استشهادية على قاعدة  - ضمن المحرقة:: ]  تقدمـ  ::السحاب::  إستشهادية
  [  باري تنه والية خوست

 

 [ والية خوست -تنه  عملية استشهادية على قاعدة باري ]

 

 الربيش إبراهيم/ للشيخ - يطيب القعود آيف :: ] تقدم  ::المالحم لإلنتاج :: جديد
 [  حفظه اهللا
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 [ !؟؟آــيف يطــيب القــعــود ]

 

 فضيلة الشيخ المجاهد إبراهيم الربيش حفظه اهللالنشر آلمة  / ورشة عمل عاجلة

 

  من مجلة ترآستان اإلسالمية  ) 5( العدد::  صوت اإلسالمـ

 

  التسجيل الصوتي لبياني دولة العراق اإلسالمية أعزها اهللا::  مرآز البالغ يقدمـ

 

  اإلنتخابات الشرعية والسياسية نماذج من توعية المسلمين بمخاطر::  قريبا بإذن اهللا

 

  :: نسيناآم حملة ما  ::إنطالق ::  العانيفكوا::  شموخ اإلسالم شبكة 
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  <::: المنتديات العامة :::  <منتديات الفلوجة اإلسالمية
 منتدى بيانات وإصدارات مراسلي المجاهدين

بيان من وزارة الهيئات الشرعّية بدولة العراق اإلسالمّية إلى األّمة 
  اإلسالمّية

العضو   اسم واسم العض ؟حفظ البيانات

دخول   رآلمة المرو جيل ال تس

 
 

 التقويم التعليمـــات
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 بيان من وزارة الهيئات الشرعّية بدولة العراق اإلسالمّية إلى األّمة اإلسالمّية
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 
 
 
 
 

بيان من وزارة الهيئات الشرعّية بدولة العراق ~~~
 اإلسالمّية

 ~~~إلى األّمة اإلسالمّية
 
 
 
 

لين إمام الحمد هللا رّب العالمين، والصالة والسالم على قائد الغّر المحّج
 :وبعد... المجاهدين نبّينا محّمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 ِمْن َنِبيٍّ َقاَتَل َمَعُه ِربِّيُّوَن َآِثيٌر َفَما َوَهُنوا ِلَما َوَآَأيِّْن}:يقول اهللا عّز وجّل
َوَما * ِبِريَن َواللَُّه ُيِحبُّ الصَّا َأَصاَبُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَما َضُعُفوا َوَما اْسَتَكاُنوا

َوَثبِّْت َأْقَداَمَنا  َقاُلوا َربََّنا اْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َوِإْسَراَفَنا ِفي َأْمِرَنا َآاَن َقْوَلُهْم ِإلَّا َأْن
 .{ى اْلَقْوِم اْلَكاِفِريَنَواْنُصْرَنا َعَل

 
 

 ... أّمة اإلسالم الغالية
وحزبه، ترّجل فارسان من  بعد رحلة حافلٍة مليئة بالتضحية ومدافعة الباطل

الذين أقدموا حيث أحجم  فرسانك ليلحقا برآب القادة الشهداء، رْآب األبطال
وصابروا أعداء اهللا،  ،الّناس، وصبروا على أمر اهللا حيث جزع الّناس

وجوًا في آل رآٍن  ورابطوا على ثغور اإلسالم، والموت يترّبص بهم أرضا
 ..وموطن

قائَدين من   ُنعلن نبأ فقدان األّمة اإلسالمية مّرة أخرىونحن واهللا يعّز علينا أن



ثبتا على درب  قادة الجهاد، ورجلين من رجاالتها، لم ُيعرف عنهما إال بطلين
ففتح اهللا على  ،الجهاد رغم استعار المحن، وشّدة االبتالء، و تماُلئ األعداء

ن على أرض العراق، العالمي يديهما بابًا جديدا إلقامة الّدين، والحكم بشرع رّب
الكفار، وقْتلهما مطلبًا  ورفع اهللا ذآرهما، وجعل اسمهما ُغّصة في حلوق
وجيوش العمالء ودوائر  للحملة الصليبية، جّندوا لها طوابير الجواسيس

يترّجل الفارسان  المخابرات وعيون أقمارهم الصناعية، حتى شاء اهللا أن
 . حسيبهماشهيدين في سبيل اهللا، نحسبهما آذلك واهللا

إال ما  ورغم الحزن الذي يلفُّ قلوبنا بإعالننا خبرًا آهذا، فإّننا واهللا ال نقول
يتقّبل األميرين شهيدين  ُيرضي رّبنا، فإّنا هللا وإّنا إليه راجعون، و اَهللا نسأُل أن

َأْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه  َوَمْن} :في سبيله، ويرزقهما الفردوس من الجّنة
 .{َباَيْعُتم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ِشُروْا ِبَبْيِعُكُم الَِّذيَفاْسَتْب

ومغاربها، ونخّص  وُنطمئن أهل الّصدق من المسلمين في مشارق األرض
وجزيرة العرب  بالّذآر شيوخ األمة وقادة الجهاد في أرض األفغان وباآستان

في أرض  ننسى قّرة العينوأرض الصومال والمغرب اإلسالمي والشام، وال 
نطمئنهم بأن  ...القوقاز العزيزة األبّية، وآذا في الفليبين وإندونيسيا ونيجيريا
أيٍد قوّية أمينة،  إمارة الّدولة اإلسالمية في العراق بإذن اهللا قد صارت إلى
ِقبلنا، فقد تحّسب  وُاحكم بفضل اهللا أمرها، ولن يؤتى اإلسالم بإذن اهللا من

جيدًا، وأعّدوا له عّدته  مهما اهللا ومجلس شورى الّدولة لهذا اليومالشيخان رح
عليهما ساعة إال وهما  وحسموا من قبُل أمره، وآيف ال، والّشيخان ما مّرت

 .في مواجهة الموت والحزام الّناسف ال يفارق خاصرتيهما
كان م وإّننا في هذا الوقت نذّآر إخوة الّدين وأنصار الّدولة اإلسالمية في آّل
في سوح  من الذين تعّلقت قلوبهم بالّشيخين، ونبّشرهم؛ بأن قتل القادة وسقوطهم

أّنه عالمة على  الّنزال من لوازم الجهاد وُسنن اهللا في عباده، آما نحسُب يقينًا
هؤالء سبٌب من  صواب المنهج، وصدق السائرين على الّدرب، مثلما أن دماء

ترّجل لنا فارٌس في   العالمين، فواهللا ماأسباب البرآة والتمكين والفتح من رّب
لم يكن في الُحسبان، فبرآُة  هذه المعرآة إال فتح اهللا بدمائه علينا من الُفتوح ما
 .جهادنا بدماء قادتنا

وأوليائه،  فاثبتوا إخوة التوحيد على ما أنتم فيه من الخير في ُنصرة دين اهللا
... نورًا ونارًا من دماء األميرينوامضوا على ما ُقتل عليه الشيخان، واجعلوا 

 ،أعداء المّلة والدين نورًا يضيء لكم الدرب ويهّون عليكم الخطب، ونارًا على



األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم  َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّْثُلُه َوِتْلَك ِإن}
 .{الظَّاِلِميَن  َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوالّلُه َال ُيِحبُّآَمُنوْا الّلُه الَِّذيَن

أجفان سيوفهم، وهجروا  وتذّآروا أّن لكم هنا في دولة اإلسالم إخوة آسروا
سالم مولى أبي حذيفة رضي  األهل والمسكن ولذيذ العيِش ولسان حالهم ما قاله

بئس حامل القرآن أنا  :)قالف !إنا نخاف أن نؤتى من قبلك: اهللا عنه حين قيل له
تفاصيل الواقعة فقد آذب واهللا فيها من اّتخذ الكذَب دينًا،  أما( .إن ُاتيتم من قبلي

الصليبيون وأذنابهم صياغة الخبر ونسبة الّنصر إلى نفسه، وحقيقة  وتنازع
أمير المؤمنين رحمه اهللا آان قد وصل إحدى المضافات في تلك  أّن: األمر

زوارًا لحسم بعض شؤون الدولة، وحضر الّلقاء وزيره األول  المنطقة يستقبل
ولّما وصلت القوة المهاجمة اشتبكت معها مفرزة الحماية  ،أبو حمزة المهاجر
االنسحاب، فما تجرؤا على دخول المنطقة، ولم تطأ أرجلهم  وأجبرتهم على

ت، قصف الجبناء عدة أهداف بينها ذلك المنزل بالطائرا الموقع إال بعد أن
بالكامل وقتل من آان فيها، ثّم تفاجئوا بوجود الشيخين  وتأآدوا من تدميرها
ديدنهم، فإّنهم أخّس وأحقُر من أن يواجهوا أهل التوحيد  رحمهما اهللا، وهذا

بالّشيخ الُهمام أمير المؤمنين القريشي البغدادي وأسد اإلسالم  آالّرجال، فكيف
  .المهاجر أبي حمزة

 الّرافضّي سيستمّر باستثمار هذه –لى أن الحلف الصليبّي وننّبه المسلمين إ
 الحادثة والّضغط اإلعالمي لتلميع صورة األجهزة األمنّية المهترئة لحكومة

المنطقة الخضراء، واإلعالن عن انتصارات موهومة على المجاهدين هو في 
الحاجة لها بعد أن زلزلت ضربات المجاهدين أرآان دولته وأسقطت ما  أشّد

هيبته، مثلما أن الجيش الصليبي في حاجة لغطاء إعالمي ومكاسب  تبّقى من
تبّرر له االنسحاب الذي حسمت اإلدارة األمريكية أمره بعد أن فقدت  تلفزيونية
 ،على مطاولة المجاهدين وقتالهم على األرض، فال تؤّثرن بكم أبواقهم اإلرادة

 .{َأْعَلْوَن ِإْن ُآْنُتْم ُمْؤِمِنيَنَوال َتِهُنوا َوال َتْحَزُنوا َوَأْنُتُم اْل}
البيان، ُنعلن أولى بشريات  آما إّننا وجبرًا للقلوب التي ستنكسر حزنا بعد هذا

اهللا على المجاهدين إتمامها، وهذه  الخير التي ستأتي تباعًا بإذن اهللا بعد أن يمّن
 والذين بدأ برآب الّدولة اإلسالمية، البشرى خاّصة بلحاق الكثير من الّصادقين
أبي عمر رحمه اهللا، وقد أفضت هذه  الحوار معهم قبيل وبعد مبادرة الشيخ
اإلسالمية، وآان في مقدمتها جماعُة  الحوارات النضمام هذه المجاميع للدولة
أفرادها بدولة اإلسالم، وقد أرجئ  جيش أبي بكر الّسلفي، والتي لحق أغلب



تبّقى، نسأل اهللا لمن تخّلف منهم  اإلعالن عن هذا األمر طمعًا في لحاق من
المسلمين، تحقيقًا لهذه الفريضة، وإغاظة  التوفيق وإصابة الحّق في توحيد آلمة

  :لمّلة الكفر الذين نقول لهم
المناآير  أبشروا واهللا بما يسوئكم أّيها الجبناء، فلن يدوم فرحكم أيها األنجاس

فإنهما ترآا جيًال  ،ا الوقت بالّذاتطويًال، ولئن قّدر اهللا أن ُيقتل الشيخان في هذ
لها مفارُق ولداِنكم،  فريدًا ترّبى على أعينهما، ودونكم منهم أيامًا تشيُب

وشامًال، والمصرّي والّليبي،  وتذّآروا دائمًا أّن الّرحم التي ولدت خّطابًا
 الّنور المقدسّي، والزرقاوّي، وغيرهم من والعييرّي، وأبا البراء الجزائرّي وأبا

فقد أخرجت األرض برآاتها، وأطلقت األّمة  ،األبطال ال زالت ُحبلى بأمثالهم
سبيل اهللا، إعالًء لكلمته وُنصرة لدينه،  المرحومة فلذات أآبادها، رخيصة في
األيَّاُم ُنَداِوُلَها َبْيَن النَّاِس  َوِتْلَك} :للمّتقين فالحرب ال زالت سجاًال، والعاقبة

َوِلُيَمحَِّص * الظَّاِلِميَن  آَمُنوْا َوَيتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َواللَُّه َال ُيِحبُّ الَِّذيَنَوِلَيْعَلَم اللَُّه 
 .[141-140: آل عمران[}اْلَكاِفِريَن اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوْا َوَيْمَحَق

 
 {َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْآَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن}

 بد الفقيرالع
 أبو الوليد عبد الوّهاب المشهدانّي

 وزير الهيئات الّشرعية بَدولة العراق اإلسالمّية
 

 ( مرآز الفجر لإلعالم: ( المصدر 

 
 


