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منت&% 94+78 6عال/ +ل&4لة +إلسالم"ةقس/ +لب"انا,+لمنت&%
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|| هللا &كبر /// ب(اٌ> من مجلس شو45 23لِة &لِعر&. &إلسالم(ّة15-5&لموضو!: 

6لبحH 6لمتق23مشا8كاتيم4+ض"عي48+بN س8"عة+خت"ا8+, +لمنت&%+ل8سائL +لخاصةم4+ض"ع ج&"&7 @1Bتسج*- 6لخ ل1حة 6لتحك2 ملفي 6لشخصي OاP*6لتنب 6لسال2 عل*ك2

85 مD 8 6لى 1+لنتائج 
,ألخ(ر'...11123 من 1صفحة 

R44+, +لم4ض&<R4في +لم4ض TبحR4لم4ض+ +VW /""تق

16-05-2010

941:+لمشا8كا,

#1

م6Bس-
B6س- 6لفجBم 

Q36لمنت
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|| هللا &كبر /// ب(اٌ> من مجلس شو45 23لِة &لِعر&. &إلسالم(ّة5-15 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

//// بياٌن من جملس شورى دولِة الِعراق اإلسالمّية ////

{َوَشاِوْرُهْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ احلمُد هللا العزيز احلكيم القائل:
(وأنا آمُركم  والّصالة والسالم على نّيب امللحمة والّرمحة، األّمي الُقرشّي القائل:،اْلُمَتَوكِِّلَني}

خبمٍس اهللا أمرين tّن: باَجلماعة، والّسمع والّطاعة، واهلجرة، واجلهاِد يف َسبيل اهللا، فإنه من َخرج

من اجلماعة قيَد ِشرب فقد خلَع ِربقة اإلسالم من ُعنقه إّال أن َيرجع، ومن َدعا بَدعوى اجلاهلية
، وبعد..فهو ِمن جثاء جهّنم)

فبعد الواقعة اليت قّدر اهللا أن ُيقتل فيها الّشيخان اجلليالن، أمري املؤمنني بدولة العراق اإلسالمّية
أبو عمر البغدادّي، ووزيره األول أبو محزة اُملهاجر رمحهما اهللا وتقّبلهما يف زمرة الّشهداء، انعقد
جملس شورى الّدولة اإلسالمّية مباشرة حلسم مسألة إمارِة الّدولة، واليت آلت بفضل اهللا ومّنه إىل

ِوفق ما خّطط هلا الشيخان الّشهيدان يف مثل هذه الّظروف اخلاّصة.

وظّل جملس الّشورى يف حال انعقاٍد مستمّر طيلة الفترة املاضية للقاء وزراء الّدولة ووالîا وأهل
احلّل والعقد وأصحاب الرأي فيها، ونبّشر أّمة اإلسالم وخنّص منهم طليعتها اُملجاهدة، ويف
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الّشيخ مقّدمتهم شيوُخ األّمة وقادة اجلهاد يف كّل مكان، بأّن الكلمة قد اجتمعت على بيعِة

أمريًا للمؤمنني بدولة العراقاملجاهد أيب بكر البغدادّي اُحلسيّين القرشّي 

وزيرًا أّوال الشيخ املجاهد أيب عبد اهللا اَحلسّين الُقرشّي اإلسالمّية، وكذا على تولية
.ونائبًا له

والّشيخان الفاضالن من أهِل القدم الراسخة يف الِعلم والّسابقة يف الّدعوة لديِن اهللا واجلهاد يف
سبيله حنسبهما كذلك واهللا حسيُبهما، نسأل اهللا أن ُيسّدد رأيهما وُيقّيض هلما بطانًة صاحلًة
تأُمرمها باَخلري وحتضهما عليه، وأن يعصمهما وُيتّم على يديهما ما بدأه الّشيخان الّشهيدان يف

رفع راية اجلهاد والّسعي لتحكيم شرع اهللا وبناء دولة إسالمّية قوّية عزيزة.

{َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن}
جملُس شورى َدولة الِعراق اإلسالمّية

6لمصB3 : ( مBكR 6لفجB لإلعال2 )

L"&ة ت/ +ألخ"8 +لتعNب4+س L02:51 +لساعة 2010-05-16 ; +لفج8 م8+س AM

      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

:+ل&4لة

:+لمشا8كا,

لD نخVل] "ا W"لZ +لقص"8
بأDV هللا
365

S*باق S*6السالم U6B13لة 6لع Bهللا 6كب Bهللا 6كب Bهللا 6كب
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#2

VBشامخ مح
 س*X 6سامة
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S*بأ&% هللا باق S*اق* S*با ق S*با ق U6B13لة 6لع
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      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

:+ل&4لة
:+لمشا8كا,

+لNائفة +لمنص784 بإDV هللا
1,283

اهللا أكرب وهللا احلمد
اهللا أكرب وهللا احلمد
اهللا أكرب وهللا احلمد

#3

R*شامخ مم
Z1قاBRع*1% 6ل 

      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

82:+لمشا8كا,

اهللا أكرب .. اللهم أفتح على يديه وأيده بنصرك
وأحفظه حبفظك يا كرمي .. اللهم سدد على احلق خطاه وأنصره نصراً 

مؤزراً  يا عزيز يا كرمي
الّشيخ املجاهد أيب بكر البغدادّي اُحلسيّين القرشّي

أمريًا للمؤمنني بدولة العراق اإلسالمّية،

الشيخ املجاهد أيب عبد اهللا اَحلسّين الُقرشّي

#4

VBشامخ مح
 6ألس*X 6لمق3سي

https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=62187 3/12/15, 1:15 PM



.وزيرًا أّوال ونائبًا له

      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

611:+لمشا8كا,

هللا 8كبB 1] 6لحم3
هللا 8كبB 1] 6لحم3
هللا 8كبB 1] 6لحم3

#5

شامخ نش*\
Z1قاBR62ل 

      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

9,894:+لمشا8كا,

6B*6 1] 6لحم3 كثB*كب Bهللا 8كب

6لل2P ثبO 8م*Bنا 61نصB_ 61حف. 13لتنا 1جن31^ا

#6

مB*3 عا2 6لشبكة
 8ب1 8*م%

      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

6,572:+لمشا8كا,

#7

شامخ &^بي في نق- 6ألخباB 6لعلم*ة
%1Pفك 
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6لل2P 8نصB مجا^Q3 ج*b 3فاa 13لة
6لعU6B 8السالم*ة 8عR^ا هللا 6لسع3 معPا
61لمجا^3*% فى ك- مكا% ال8لS 8الهللا

محمB3س1- هللا
      B35 مع &قتبا  

16-05-2010

1,276:+لمشا8كا,

6لحم3 ] 1هللا 6كبB 1سبحا% هللا
^&6 3*% هللا 1^&6 6مB 6ل\ا*فS 6لمنصB1_ ال ج3- م% 6ج- منصc 1التفUB م% 6ج-
ما- ب- 6جتماa علي كلمة 6لت1ح*3 1علي نصdB 6لمستضعف*% 1تحك*2 شaB هللا في

VB6ال
{َواللَُّه َغاِلٌب َعَلى َأْمِرِه َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس َلا َيْعَلُموَن}

#8

R*شامخ مم
 م% 6لمغcB 6السالمي

      B35 مع &قتبا  

,ألخ(ر'...11123 من 1صفحة 

&ألعلى 5Mش(ف ب(اناJ 2تقا5ير &لد2لة &إلسالم(ة +إلنتقاL +لس8"ع

 6ضافة م4+ض"عال تستN"ع
ضو&بط &لمشا5كة

Q3متاحة 8ك361 6لمنت
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