
4/29/2019 JustPaste.it -  ��� ا� ا����� ا�����

https://justpaste.it/jufu 1/2

بسم هللا الرحمن الرحيم 
 

والية الجزائر - الدولة اإلسالمية أعزها هللا .
 

"تهنئة أمة العز واألمجاد ببيعة جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد للخليفة إبراهيم بن
عواد حفظه هللا ورعاه" 

 
الحمد � حمدا كثيرا ؛القائل :{واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفرقوا ..}[آل عمران

[103:
وقال تعالى :{ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون }[األنبياء :92]

َ َيْرَضى َلُكْم َثالًثا ٬ َوَيْسَخُط َلُكْم َثالًثا : َيْرَضى َلُكْم أَْن وقال صلى هللا عليه وسلم : " إِنَّ هللاَّ
قُوا ٬ َوأَْن َتَناَصُحوا لَِمْن ِ َجِميًعا َوال َتَفرَّ َتْعُبُدوهُ َوال ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا ٬ َوَتْعَتِصُموا ِبَحْبِل هللاَّ

ُ أَْمَرُكْم .."-الحديث رواه مسلم- َوالهُ هللاَّ
 

نحمد هللا تعالى ونشكره على اجتماع كلمة المجاهدين كل حين تحت راية واحدة وإمام
واحد ٬ فلقد سر المؤمنون واستبشروا ببيعة اإلمام أبي بكر الشكوي أمير جماعة أهل
السنة للدعوة والجهاد ألمير المؤمنين أبي بكر البغدادي الحسيني  القرشي ٬ وهذا وهللا
من أعظم أسباب النصر والتمكين والرفعة لهذه األمة المرحومة ٬ فإن اإلجتماع تحت راية
التوحيد ومبايعة إمام واحد للمسلمين هو األمر الرشيد السوي الذي يحبه هللا ويرضاه ال
التفرق واإلختالف وتعدد الرايات والمسميات ! فإن المسلمين  أمة واحدة يعبدون إلها

واحدا ال إ� إال هو سبحانه عما يشركون .
 

وإننا نهنيءالمسلمين في كل أرض بهذا الفتح واإلجتماع المبارك ٬ ونهنيء جماعة أهل
السنة وإمامها أبابكر الشكوي وإخوانه الذين سعوا في هذا الخير خاصة ٬ فجزاكم هللا

خيرا وشكر هللا سعيكم .
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وندعوا كل المسلمين وفي طليعتهم المجاهدين إلى بيعة الخليفة إبراهيم بن عواد حفظه هللا
ونصرته ٬ فا� هللا في الجماعة واإلئتالف فإنها حبل هللا الذي أمر به في كتابه ٬ ووصية
نبينا عليه الصالة والسالم حيث قال :" ..وأنا آمركم بخمس ؛هللا أمرني بهن : الجماعة

والسمع والطاعة والهجرة والجهاد .."-الحديث رواه أحمد-
 

نسأل هللا تعالى أن يهدي المسلمين إلى الحق واإللتزام بجماعة المسلمين وإمامهم ٬ آمين
.
 

والحمد � رب العالمين .
 

أبوعبد هللا عثمان العاصمي عن كل جنود الخالفة في 
 والية الجزائر.

 
18 جمادى األولى 1436 للهجرة النبوية .
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