
  

  

 

  

  اإلميانية األخوة لبيان الناشرة اجلهة وألننا اليوم، البيان هذا املقدسي منرب نشر

  

 .سريعا عليه التعليق نود فإننا والتلفيق، بالكذب لنا صريح اام البيان ويف 

 فبعد اإلسالمية؛ الدولة لـ املناصرة واملشايخ العلماء ورسائل كتب نشر من به؛ نقوم مبا ذرعا ضاقوا قد ومنربه املقدسي أن يبدو :أوالً
 النشر ومنع منربه، على من اإلسالمية الدولة لقيام شرعي تأصيل أي وحذف العلم، وطلبة العلماء أفواه بتكميم أوامره املقدسي إصدار

 من ومنعهم أفواههم تكميم املقدسي أراد ذينال الغرباء، العلم وطلبة للعلماء ومؤسستنا قلوبنا بفتح لإلعالم_الغرباء يف حنن قمنا هلم؛
 اإلسالمية، الدولة عن باطل كل وتدفع اجلدد، املداخلة شبهات على ترد اليت الرسائل من العديد بنشر احلمد وهللا قمنا وقد احلق، بيان
 لإلعالم الغرباء وأصبحت الباطل، أهل وجهاد احلق لنشر والدعوة؛ العلم أهل من غريب كل إليه يفر عنوانا لإلعالم الغرباء صارت حىت
  .لسنني والشرعي العلمي اإلعالمي العمل حيتكر ظل والذي املقدسي، منرب عن حقيقيا بديلًا

 بل الصفحات، عن والتبليغ السبام ومحالت والطعن، والترهيب، بالترغيب وإيقافنا؛ إسكاتنا الوسائل بشىت وحاولوا القوم، جنون فجن
   ..مرات عدة هلم مت ما وهذا إغالقها، يتم حىت مواقعنا؛ عن اإلبالغ إىل م األمر وصل

  .لذلك حصريا لإلعالم الغرباء واعتماد املنرب، على كتابام نشر برفض العلم أهل من الكثري قيام علينا؛ املقدسي منرب حقد من زاد ومما

 :النشر رابط وهذا عام، نصف من يقارب ما قبل أي ؛١٨/٢/٢٠١٤ يوم نشر اإلميانية األخوة بيان :ثانيا
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 أن مع !!!!فيه؟؟؟ امسيهما إدراج على يوافقا ومل عليه يطّلعا مل بيان يف مدرجان امسيهما أن املدة هذه طوال يالحظا مل الشيخان فهل
 من املقدسي خروج بعد إال األمر هلذا ينتبها مل فلماذا! واملنتديات؟ واحلسابات واملواقع الصحف وتناولته الركبان، به طارت قد البيان
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 سهل؛ التكذيب أن مع سنة، نصف من يقارب ما طوال البيان يكذِّبا مل وملاذا اإلسالمية؟؟؟ الدولة  على الضروس حربه وبداية السجن،
 !!إخل؟ والفداء اإلسالم مشوخ ملنتدى باإلضافة السباعي،  ومركز املقدسي،  منرب ومع معنا، اتصال قنوات فلهم

 ألضفنا وإال شخصيا، االسم صاحب موافقة على احلصول بعد إال بيان أي يف واحدا امسا نضف مل أننا ونشهده العظيم باهللا نقسم وإننا
 .األمساء مئات

  .لعرضنامها الشيخني أمن على حرصنا ولوال اليوم، إىل البيان على الشيخني مبوافقة حنتفظ زلنا ما أننا نؤكد ككذل

 :ومنربه املقدسي نسأل :ثالثًا

 ا" والشام العراق يف اإلسالمية الدولة تسونامي" رسالة هل؟مزورة أيض  
 ا ذلك وغري احلسام، سل طيار، بدون فتاوى الطاعة، معىن يفقهون مىت: املنذر أيب الشيخ رسائل هلرات أيض؟مزو  

 الدولة  نصرة بعضها من أهون هو بل الرسائل، هذه يف جاء ما بغري يأت مل البيان إن: فنقول منهما فعالً أا جوابكم كان فإن
  اإلسالمية

 :وأخريا

 .اهللا بإذن ذلك يضرنا وال نعيشه واقع فإنه فراغ؛ من تأت مل بالغرباء ملؤسستنا تسميتنا أن اجلميع فليعلم

  .للباطل وكبتا للحق نصرة منا؛ رأوه مبا ويشهدوا الفرية، تلك عنا يصدوا أن: ويعرفوننا معنا تعاملوا الذين واملشايخ العلماء وندعو

 الغرباء  لكم اهللا أبقى فقد شبهاتكم، نشر يف فاستمروا اإلسالمية، الدولة نصرة عن تانكم يصدنا لن واهللا: ومنربه املقدسي لـ ونقول
  .الشبه وترد الباطل، لتنسف لإلعالم؛

 .الوكيل ونعم اهللا وحسبنا يعلمون، ال الناس أكثر ولكن أمره، على غالب واهللا

  

 ؛"الشنقيطي اهللا عبد"و" الشنقيطي املنذر أيب" الشيخني على بالكذب اتهِمنا قد إننا اللهم

 وافضحه، لعنتك عليه فاجعل: كاذبا كان من اللهم

 .تصفون ما على املستعان واهللا وليباهل، آمني،: فليقل بالكذب اامنا أراد فمن
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 تنسيق:العراق والشام


