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      تهٌُِ َإشادٔ بالدَز الكبري الرٓ تقُم بٌ مؤسسٕ الغسباء 

  مو الصد َالدفاع عو أيل احلق ؛لإلعالم
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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

  ؛كـا كتابع وبؽل صوق ورغبة ما تصدره ممشسة الغرباء لإلعالم

  .واحلؾؼة ادػؼودة من إعالم جفادكا ادعارص ،فؽاكت الضالة ادـشودة 

ولقس هلا أن  ،معقـة" مشقخة"لؼد عصم اهلل هذه ادمشسة من أن تؽون رهقـة بقد  

 .اجتفاداهتا وتوجفاهتا ققد أنؿؾة خترج عن

 لرؤيةا" و" التؼؾقد"عن احلخوف من  "الغرباءممشسة "لؼد اشتغرب البعض خروج 

بط " ادرجعقة  .عذ الغر" الػضؾقة" و" السابؼةــ "والتعايل ب" الشخصـة"ادضبوضة بضوا

 ،ا لؾخالفة اإلشالمقة الراصدةلؼد اشتغرب البعض من كون ادمشسة أصبحت مـزً  

 ،"ادـظامت" ،"احلركات"  ،"جعقاتادر" ،"احلوزات" :التى رماها العامل عن قوس واحدة

 عذ اهجفاد، وغر ادحسوبة " ادحسوبة أصاًل ادواقع اإللؽسوكقة" ،"الؼـوات، ""اإلذاعات"

 .عؾقه

وكقل الشتائم  ،لؾفجوم ادبارش وغر ادبارش ؛بوتؼة واحدة لؼد اكصفر كل همٓء يف 

 . العراق والشاموالسباب لؾخالفة اإلشالمقة احلديثة يف

  .وقد كالت ممشسة الغرباء لإلعالم الـصقب إوفر 

 كــــــــــاقص مــــــــــن مــــــــــذمتي أتتــــــــــ  وإذا

 

 كامــــــــــــــل بــــــــــــــلي يل الشــــــــــــــفادة ففــــــــــــــي 

 

   

الذب عن أعراض  إن ممشسة الغرباء لإلعالم كاكت وٓ تزال الؼؾعة الصامدة يف 

 الدولة اإلشالمقة. ادجاهدين الصادقني كام كحسبفم يف

 السفًاء شمو  ًِا الغسباء يفأ 

لؼد آويتم وكرصتم حني كرشتم أخبار الدولة اإلشالمقة حؼائق غر مزيػة وٓ  

ن م   "التؾبقس" و" التدلقس" و" الؽذبــ "خذهلا وحتامل عؾقفا ب  الوقت الذييف ،مشبوهة

 .سب مـزها احلصني وحضـفا العرينكان حي
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 يا أهل منرب التوحيد واجلهاد  
تقش والتـؼقب عن أخطاء أن كراكم مـشغؾني بالتػ ىإكه دن دواعى احلزن وإش 

كؽم يف   .ممشسة الغرباء اإلعالمقة إخوا

وما تستػقدون من ذل  غر  ،ع العثراتس إخطاء وتتبّ تؾؿّ  ا يفلؼد شؼطتم كثرً 

  .الـؽاية والوققعة بالدولة اإلشالمقة وخالفتفا الراصدة

  .إن معركتؽم مع الدولة اإلشالمقة معركة خارسة 

  .إهنا معركة تمخر وٓ تؼدم ؛وجػػوا صحائػؽم ،فارفعوا أقالمؽم 

  .الدولة اإلشالمقة وخالفتفا الراصدة باققة باققة باققة 

  أهل منرب التوحيد واجلهاد ا ي 
باشتخػاف لؼد تعامؾتم مع الشقخني اهجؾقؾني أيب ادـذر الشـؼقطي وأيب مهام إثري  

ء   .ا ن خدم ادوقع كثرً ومها م   ،وكؽران لؾجؿقل ،واشتفزا

الػسة إخرة قبل اكؼطاعه حػظه  ـؼقطي كان مورد فتاويؽم الوحقد يفوأبو ادـذر الش 

  .اهلل

ثم حذفتؿوه من صػحته عذ  ،" اإلمام والبقعةفصول يفوقد كرشتم كتابه الؼقم " 

  .مـزكم

ح فقفا بلهنا عذ احلق مثل ورّص  ،د فقفا الدولة اإلشالمقةومل تـرشوا له كتاباته التى أجّ  

 ،"فتاوى بال ضقار، ورشالته الؼقؿة إخرى ""رفع ادالم عن جـود دولة اإلشالمرشالته "

  .وأن بقعتفا بقعة عظؿى ،حرض فقفا عذ مبايعة الدولة اإلشالمقة يوالت

بعد أن  ،"مد إجادي لبقعة البغداديل  كتاب الشقخ أيب مهام إثري "وحذفتم كذ  

  !كرشمتوه

  ؟!أفتممـون ببعض فتاوى الشقخني وتؽػرون بالبعض أخر ؟!حاذا هذه آكتؼائقة
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ا ي ْؽتُُؿون   ال ِذين   إِن  } :أٓ ختافون من أن يؽون فعؾؽم هذا من قبقل قول اهلل تعاىل   م 

ْلـ ا ى اْلب قِـّ اِت  ِمن   أ نز  اهْلُد  ا ب ْعدِ  ِمن و  قـ  اهُ  م  ِ    اْلِؽت اِب  يِف  لِؾـ اسِ  ب  ـُُفمُ  ُأوَل  ُ  ي ؾع  ـُُفمُ  اّلل  ي ْؾع   و 

  ؟!{الال ِعـُون  

 أِو الُزع َاالستقامٕ؟ 

 د َأمانٕ؟ أِو طلب احلق بتجّس 

 عهدما ِتعلق األمس بالدَلٕ اإلسالمّٕ تصم اآلذاى َتكمم األفُاٍ! أنٌ أم  

ماذا  ، عهًمالُ خسج علّها يرٍ األِام أبُ بكس َعمس زضْ اهلل ؛باهلل علّكم

 ؟و سّهاصساىَم ؟سّفعالى

، ادظاهرات وبالديؿؼراضقة ويطالبان بادشاركة يف ،"اإلخوانهل شقذهبان إىل مجاعة " 

حاصامها أن  ؟!إرض ، وٓ يطالبان بتطبقق حؽم اهلل يفوٓ يتؽؾامن عن الوٓء والزاء

  !يػعال ذل 

ن عن وٓ يتؽؾام ،"الصػات الستة"، ويتؽؾامن يف هل شقخرجان مع مجاعة التبؾقغ 

 !حاصامها أن يػعال ذل  ؟!وٓ يرفعان راية اهجفاد ،أمراض إمة

 ،(جبفة اهجوٓيأو مع جبفة الـرصة ) ،(مع اهجبفة اإلشالمقة )السؾولقة هل شقؼاتالن

بحجة ادصؾحة واحلاضـة  ؛ويتعامالن مع كل فاشق وخمابر مارق ،وٓ يطبؼان حؽم اهلل

  ؟!الشعبقة

 

مع الدولة اإلشالمقة لوضوح الرؤية  ؛هذا الزمان ام شقذهبان ويؼػان مع الغرباء يفإهن 

ية   .وصػاء الرا

 .فػقفا غبش كبر ودخن كثر ،أما غرها من اهجامعات والرايات ادـتسبة لإلشالم 

ا ٓ ترضاه هل ترىض لـػس  موقػً  ،أن  أبو بؽر أو عؿر ْب ه   ؛كل مؽان أهيا ادسؾم يف 

 ؟ هلام
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 ؛بؽثرة شػ  الدماء زعاًم أهيا ادـتؼدون لؾدولة اإلشالمقة  

هل شتـتؼدوكه بحجة  ؛ادئات من بـي قريظة ملسو هيلع هللا ىلصالـبي  تل  لو كـتم حارضين يوم ق  

  ؟!!وشامحته وحؼوق اإلكسانتشويه اإلشالم 

ويرفع  ،الذي شقؽرس الصؾبان ،عؾقه السالمولو بؼقتم إىل أجام خروج عقسى بن مريم  

  ؟!هل شتـتؼدوكه بـػس الذرائع واحلجج ؛وٓ يؼبل إٓ اإلشالم ،اهجزية

 أعدمُيم السد َسفُيم املل. ،كم مهرب التُحّد مبًاتساتٌ َمساجالتٌال ِشغلّه  

  ؛إى معسكتكم أكرب مو ذلك 

  !إنًا معسكٕ أمٕ

  !إنًا معسكٕ خالفٕ إسالمّٕ علٖ مهًاج الهبُٔ

وحسبـا اهلل  ،وخذٓن الؼريب ،مع قؾة الـصر ،قد تداعت عؾقفا إمم من كل أفق

  .وإكا هلل وإكا إلقه راجعون ،وكعم الوكقل

 ولؽن أكثر الـاس ٓ يعؾؿون. ،واهلل غالب عذ أمره

 :كتبه

 أبو شؾؿة الشـؼقطي
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