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بشائر           بشائر الموصل
الموصل

 كمين         ضد قوات الكوماندوز الروسيهكمين
ضد قوات الكوماندوز الروسيه

بشرى        بشرى

ووسطية           سالموسطية اإل
اإلنهزام

 21-5 بيـان من قيادة جمـاعة أنـصار اإلسالم حـول أحداث نينـوى 

(( ## الدعاء الدعاء # اهللا أكبر خربت أمريكا - بضربة جهادية نووية القاصمة )) 

[ وسطية اإلسالم و وسطية اإلنهزام ] أبي يحيى الليبي # من خطاب الشيخ - مقتطفات  
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  24-5 دولة العراق اإلسالمية/ حصاد اإلنتصارات العسكرية في والية نينوى - قاطع 
الموصل 

دولة العراق اإلسالمية/ التقرير السادس واألربعون _الثامن و العشرون من خطة 5-25 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 590 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
هل تمتلك القاعدة السالح النووي؟؟ وهل حققت توازن الرعب؟؟ خطير جدا !! [موحد]  

  PM 07:54آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 23-04-2008, 12:50 AM 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ## مع االرهــابيين !! اينما كانـــــوا ##
المشاركات: 5,494 

قام بالدعاء: 390
دعي له 994 مرات في 677 مشاركات 

 هل تمتلك القاعدة السالح النووي؟؟ وهل حققت توازن الرعب؟؟ خطير جدا !! [موحد] 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 
 
 

 الحمد هللا منزل الكتاب ومجري السحاب و هازم األحزاب و مسبب األسباب 
 
 

 الحمد هللا فاطر السموات و األرض حمدا يليق بجالل و جهه و عظيم سلطانه 
 
 

 ربي لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا 
 
 
 

۞۞
۩
۞۞

۩
۞۞
 

 
 
 

ار هذه ال شك أن األحداث األخيرة قد تسارعت بشكل مذهل جعل الكثير من المراقبين يقفون موقف الحائر و يفضلون التريث و الترقب خوفا من الخوض في غم
لمستحيل المعادلة السهلة الصعبة و ال شك أن الخطاب الجهادي قد تسارع و تداخل بشكل غير مسبوق حتى صار يشبه اللغز المحير أو الفسيفساء التي من ا
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 فهمها دون جمع قطعها و ترتيبها بشكل منطقي و منتظم 
 
 
 

ل خرجت القاعدة في حلة إعالمية مذهلة مهددة و متوعدة بحرب غير مسبوقة تستهدف كل من شارك و يشارك في الحرب على اإلسالم و تتوعد كل من تتطاو
 على رسول اهللا صلوات ربي و سالمه عليه 

 
 
 

 و بان لكل ذي بصيرة أن الضربة القاصمة قريبة تكاد القاعدة تخفيها 
 
 

ن بعيد والتي نحن لسنا هنا بصدد رصد توقيت الضربة القادمة أو مكان حصولها و لكننا سنحاول بإذن اهللا فهم و تحليل حقيقة و نتائج هذه الملحمة القادمة م
 تتوعد المجرمين بصبح أسود 

 
امية و عن كثيرا ما يتحدث اإلستراتيجيون العسكريون و خبراء الحروب عن مفهوم الضربة اإلستباقية و عن المفهوم المقابل له و الذي يعرف بالضربة االنتق

 مفهوم توازن الرعب 
 
 
 

 ما هي حقيقة مفهوم توازن الرعب ؟؟؟؟؟؟؟
 
 
 

ظام العالمي سيظل و هل حقا أن توازن القوى العالمية و قاعدة العالقات الدولية مبنية على هذه المعادلة منذ نهاية الحرب الغربية الثانية و هل صحيح أن الن
 قائما ما دامت هذه المعادلة قائمة ؟؟؟

 
 
 

فكار يجهلها كل هذه األسئلة و كل هذه المعدالت غائبة و مغيبة عن النقاشات التي تدور في وسائل اإلعالم العربية الرسمية لغاية في نفس يعقوب و كل هذه األ
 المي الكثير من المسلمين الذين ال يفهمون سبب هذه الغطرسة الغربية التي تقابلها نذالة و خسة األنظمة التي تجثم على رقاب الناس في عالمنا اإلس

 
 
 

ن بين لقد خرجت الواليات المتحدة األمريكية منتصرة في حربها ضد المحور األلماني الياباني و كل الدول التي كانت تدور في فلك هذا المحور و كان م
 الجديد بعد مؤتمر المنتصرين كذلك كل الدول التي تحالفت مع أمريكا و محور الرأسمالية بقيادته القديمة البريطانية الفرنسية و تمت صياغة بنود هذا التوازن

 يالطا الذي جمع قادة العالم المنتصر 
 
 
 

ل نهاية الحرب و تم تقاسم المصالح و مناطق النفوذ اعتمادا على مفهوم القوة العسكرية و على رأسها السالح النووي الذي ذاقت ويالته إمبراطورية اليابان قبي
 خيم شبح الترسانة النووية األمريكية على العالم و رضخت روسيا و كل دول العالم لمطالب الرجل األمريكي المتغطرس مكرهة 

 
 

 ذلك ثم انطلقت كل هذه الدول في سباق محموم نحو التسلح و نحو التحكم في أبجديات السالح النووي حتى حققت توازن الرعب مع أمريكا و حصلت بموجب
 على نسبة ال بأس بها من الكعكة 

 
 و هذا ما عرف بمفهوم الحرب الباردة 

 
ي يتسابق األقوياء أما الدول اإلسالمية الغائبة عن ساحة الوجود بسبب االستعمار و التبعية فقد دخلت مكرهة في هذه اللعبة القذرة ووجدت نفسها تمثل الكعكة الت

 لقرن الماضي من أجل الظفر بها و أجبرت جلها على الرضوخ مكرهة أو نتيجة المؤامرات و المكائد و االنقالبات التي ميزت حقبة الستينات و السبعينيات من ا
 
 

لناشئة غير هكذا ساد الرعب و خيم شبح الفناء على البشرية جمعاء و امتدت المعركة بين األقوياء لتشمل البر و البحر و الجو و لم تجد الدول الصغيرة ا
 االلتحاق بأحد المحاور إما مع روسيا الشيوعية أو مع أمريكا الرأسمالية 

 
 
 

المؤسسات و لم يستطع أحد الخروج من هذه الدائرة الجهنمية دائرة الخضوع و التبعية و فتنت األمة بدعاة المذلة و أصبح علم الذل يدرس في المعاهد و 
 الرسمية و لم يصدق أحد أن نظاما غير هذا النظام ممكن الحصول و أن لألمة خيار غير هذا الخيار 
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ريكا لقد دخلت القوى الجهادية دائرة الصراع كالعب يحسب الكثيرون انه صغير و لن يقدر على شيء خاصة بعد سقوط المحور الشرقي الشيوعي و تفرد أم

 بصياغة القرار على مستوى العالم 
 
 

 شطب هامش لقد أدرك النظام في واشنطن أن الساحة قد خلت له و أن ال أحد يقدر على الوقوف في وجه حامالت الطائرات فقرر إعادة صياغة النظام العالمي و
 م الحرية و المبادرة الذي استطاع البقاء ووجد لنفسه موطأ قدم بين القوتين العظيمتين نتيجة الصراعات و المؤامرات من أجل نهب خيرات العال

 
 
 

بار النفط التي سقط جدار برلين وتوحدت أوروبا حتى تكون لها حصة من الكعكة بعد زوال البعبع الشيوعي و أراد الرأسمالي الغربي أن يضع يديه مباشرة على آ
ال أحد يقوى على تملكها أنظمة تعيش في حقبة ما قبل التاريخ و لم يتعب المخطط الغربي نفسه كثيرا في التحليل و اإلعداد لخطة السيطرة الشاملة ألنه حسب أن 

 المواجهة و أن األنظمة الملكية في الخليج ال تصمد ساعة قبل أن تنهار 
 
 
 

حامالتها تنتظر كانت الغواصات النووية تجوب بحار العالم ورؤوسها النووية موجهة نحو العواصم و المدن مهددة بالفناء و الويل و ظلت الطائرات جاثمة فوق 
 األوامر و 

 
 

على كان ال بد من استعراض للقوة حتى يرهب الجميع و يقبلون باالستسالم دون شروط فكانت حرب الخليج األولى و عاصفة الصحراء التي أرادها بوش األب 
 طريقة أفالم رعاة البقر 

 
 
 

 وتم نقل الحرب بشكل مبرمج جعل المشاهد األمريكي يحسب أنها لعبة من ألعاب البالي ستايشين و أن صبيانه يتمتعون برمال الصحراء ال أكثر 
 
 
 

 االستسالم و بسبب اآللة اإلعالمية العمالقة و تفرد القنوات األمريكية بحقوق البث تم لبوش األب ما أراد و أيقنت أنظمة األرض أن المواجهة غير مجدية و أن
 يبقى أحسن الحلول المتوفرة 

 
 
 

ءها كانت تسكن لقد لعبت أمريكا بأوراقها جيدا و حرمت الجميع من عنصر المبادرة و فرضت نفسها حكما على العالم و سلطانا ال ينازعه سلطان و لكن بذور فنا
 عميقا في أحشائها و تستعد لمد جذورها عميقا حتى تلفظ أمريكا أنفاسها و هي ال تصدق أنها تنتهي

 
 
 

 هنا لب الحديث :
 

 لماذا نجحت القاعدة و فشلت كل دول األرض قاطبة في تهديد أمريكا ؟؟؟
 

 و لماذا عجزت اآللة العسكرية األمريكية عن صد محمد عطا و إخوانه ؟؟؟
 
 
 

 هذه األسئلة عجز خبراء التخليل )بالخاء( عن اإلجابة عليها ألنهم واقعون تحت تأثير السحر اإلعالمي األمريكي و ألنهم صدقوا أفالم رامبوا 
 
 
 

بودية للبشر أما محمد عطا فكان يؤمن بوعد اهللا وكان يوقن بنصره و كان قد قرأ قصة داوود و جالوت و فهم خباياها جيدا ألنه قرأها و هو متجرد من ثوب الع
 لفنادق و و ألنه قرأها و هو البس حلة التوحيد عكس أحبار الدوالر الذين عميت أبصارهم و طمست بصائرهم من شدة بريق الذهب و نعومة أفرشة القصور و ا

 
 
 

 فكل هذه لقد كانت روسيا وال تزال تمتلك السالح النووي و لكنها عجزت و ال تزال عاجزة عن التصدي للهيمنة األمريكية و كذلك فرنسا و بريطانيا و الصين
 للهجمة الدول تهاب أمريكا ألنها تخاف من الغواصات الشريرة التي توجه رؤوسها النووية صوب عواصم هذه الدول و ألنها تخاف من المبادرة خشية التعرض

 االنتقامية المدمرة فشلها خوفها و جعلها تدعن ألوامر أمريكا مكرهة 
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ات سفر و أما القاعدة فال تمتلك مدنا و ال قواعد عسكرية و ال منشآت صناعية بل تمتلك دينا و عقيدة و جيشا من الرجال الذين يجوبون األرض من دون جواز
 من دون تأشيرات عبور و ألنهم ال يدفعون الضرائب و المكوس لطاغية بل يسددون الدين بدمائهم لرب السماوات و األرض 

 
 
 

  فرط جهلهم هذه هي المعادلة السهلة الصعبة التي لم و لن يفهمها رشوان و زمرة الجرابيع الذين يدندنون طوال اليوم و هم ال يفهمون حتى على أنفسهم من
 
 
 

بحة و اعتمدت لقد بنت أمريكا إستراتيجيتها العسكرية وفق مفهوم المواجهة التقليدية أي جيش بمواجهة جيش آخر لدى جعلت من الحرب الخاطفة معادلتها الرا
 من أجل تحقيق هذا الهدف على القوة الجوية المتمثلة في حامالت الطائرات العمالقة التي تجوب البحار لتزرع الموت و الدمار 

 
 
 

خاطفة و لم أي أن الجيش األمريكي لن ينتصر في حرب استنزاف طويلة األمد و هذه ما حدث له في حرب الفيتنام ضد الفيات كونغ الذين اعتمدوا على الحرب ال
د يوفروا للجيش األمريكي أهدافا مستقرة و مراكز عسكرية يسهل تدميرها جوا بل أرغموه على النزول و خوض المعركة أرضا و حرموه من عنصر اإلسنا

 الفريقين الجوي نتيجة تالحم المقاتلين و صعوبة القصف من الجو فانهزم المقاتل األمريكي شر هزيمة رغم التفوق الجوي و التكنولوجي الذي ال يقارن بين 
 
 
 

ت و جدت فبعد عقود من األبحاث و مليارات من الدوالرات صرفتها أمريكا من أجل تطوير و دعم جيشها العسكري و نظامها الهجومي الصاروخي العابر للقارا
جدت في نفسها في مواجهة عدو ليس له أرض مستقرة و ال قيادة هرمية معلومة و ال طريقة قتالية معروفة و مدروسة في المعاهد و المراكز العسكرية بل و

 المقابل خصما عنيدا ال يقبل بأواسط الحلول بل يريد أن يراها تركع و تنمحي من الوجود 
 
 
 

مة لقد ضربت أمريكا من حيث ال تحتسب و جرت إلى حرب استنزاف جعلتها تتجرع الويالت دون أن ترى بصيص أمل في األفق و هذا من فضل اهللا تعالى على ا
 اإلسالم 

 
 
 

 العالم من و لكن هل ستنتهي المعركة بهذا الشكل و هل ستقبل أمريكا و من خلفها حلف الصليب العالمي أن تتنازل مكرهة و أن ترى أحفاد الصحابة يحكمون
 جديد ؟؟؟

 
 
 

جرب كل ال شك أن أسامة ليس رجال قاصر النظر و ال شك أن القاعدة قد حسبت لألمر حساب فأمريكا لن تستسلم حتى تستنفذ كل ما في جعبتها من حيل و حتى ت
 أسلحتها و من بينها السالح النووي أو سالح الرعب كما يحلو لهم تسميته 

 
 
 

 فكيف سترد القاعدة على هذا التهديد ؟؟؟
 
 
 

 و هل تحييد هذا السالح ممكن ؟؟؟؟
 
 
 

 و هل التدمير المتبادل وارد لحسم هذه المعركة ؟؟
 
 
 

 لقد تعودنا على كالم شلة المنهزمين الذين ال يصدقون أن عيش العز ممكن 
 
 

غير قادرة وقد سمعناهم يولولون و يندبون ألن أسامة سيجلب الخراب على األمة و بأنه و تنظيم القاعدة قد ادخلوا األمة حلبة الصراع و هي غير مستعدة و 
ه األمة على ضمان بقائها ألنها ستمحى من فوق األرض بكل بساطة نظرا لقوة الخصم و سيطرته على وسائل الفناء و على رأسها السالح النووي الذي ال تمتلك

 رغم حصول باكستان عليه إال أن عامل التخلف يجعل الفرق واضحا بين القدرة الباكستانية و األمريكية 
 

 أدنى شك بأن السالح أنا أكاد أقسم أن أسامة و تظيم القاعدة يمتلكون السالح النووي وأنا متأكد و أكاد أقسم أن القاعدة قد أبلغت األمريكان بطريقة ال تبقي لهم
الح قد دخل األراضي األمركية و أن أية محاولة لضرب البالد اإلسالمية بالسالح النووي ستقابلها ردة فعل مدمرة ألن المدن األمريكية تقع تحت رحمة الس
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 النووي اإلسالمي 
 
 
 

 قد يقول منبطح أنني أخرف 
 

 و قد يقول ناعق أننا نحلم 
 

 و قد يقول آخر أن موحد قد أصابه الجنون 
 

  و لكنني أقول أن قاعدة ما كانت لتدخل معركة وجود كهذه المعركة التي نشهدها اليوم لو لم تكن تمتلك القدرة على تحييد سالح الرعب األمريكي
 

 و تحقيق توازن الرعب الذي سيحول أمريكا إلى مجرد خصم تقليدي يعتمد على قوة جيشه النظامي و ذكاء قادته الميدانيون 
 
 
 

  لقد أجبرت القاعدة الجيش األمريكي على النزول من الطائرات و خوض غمار الحرب التقليدية و هذا بحده نصرا يحسب للقاعدة و لرجاالتها األشداء
 

 لقد غيرت القاعدة قواعد اللعبة و جعلت الغرب يدرك جيدا أنه قد صار هدفا يمكن بلوغه و إصابته في مقتل 
 

سلمين و لقد أفهمت القاعدة شعوب الغرب بشكل ال يدع مجال للشك أن أرواحهم ليست في مأمن و أن حكوماتهم تحكم عليهم بالموت إن هي أصرت على قتل الم
 استغلت قد كان درس مدريد و لندن أبلغ خطاب لهذه الشعوب حتى تعمل كل ما في وسعها من أجل الضغط على حكوماتها و هذا بحد ذاته نصرا للقاعدة التي

ورة اللوبي الشعبي ضد حكومات الغرب و استثمرت على أحسن وجه هذه النقطة التي يدندن حولها كثيرا دعاة االنهزامية الذي يرددون على أسماعنا ضر
 استعمال ورقة الضغط هذه ويعيبون على القاعدة قصر نظرها على حد تعبيرهم القاصر 

 
 
 

 نعم هذه هي القاعدة يا صغار 
 
 
 

 لقد درست الغرب خيرا منكم و فهمت أن الغرب ال يبكي من اجلنا بل يبكي و يتألم من أجل موتاه 
 

 لذلك جعلته يرى النعوش تخرج من محطات مدريد حتى يصدق أن الموت ال يميز بين أحد و أن اإلرهاب الغربي سيقابله إرهاب إسالمي مشروع 
 

 لقد فهمت القاعدة أن الرأي العام الغربي نائم لدى و جب إيقاظه من سباته على طريقة الموحدين 
 
 

 نعم أمريكا قد تستعمل السالح النووي ضد القاعدة و لكن كيف ؟؟
 
 
 

اعدة أهداف لقد قلنا من قبل أن القاعدة ال تمتلك قواعد و ال مراكز عسكرية و ليست لها مدن و منشآت يمكن قصفها و لكن للقاعدة كنوز ال تفرط فيها و للق
 معنوية يمكن ضربها ؟؟

 
 
 

 فما هي هذه األهداف ؟؟
 

 مكة و المدينة 
 

 هذه هي األهداف التي قد يفكر األمريكان في ضربها انتقاما من القاعدة ؟؟
 
 

أو لمحلل عبقري إذا قاطعنا بين الخطابات المتتالية التي صدرت عن قادة الجهاد مؤخرا فيمكننا الجزم أن ضربة رهيبة ستحدث قريبا جدا و لسنا بحاجة لمنجم 
 لنفهم هذه الحقيقة 

 
 نعم القاعدة ستضرب هذه المرة و لن تكون ضربة واحدة و لن تكون عسكرية محضة 

 
قتصادية نعم القاعدة ستضرب هذه المرة مجموعة من األهداف في العالم الغربي وداخل الحزام اإلسالمي الذي تتواجد فيه مجموعة من األهداف العسكرية و اال

 المشروعة 
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 و ستكون سلسلة من الضربات المتتالية تحددها طبيعة ردات الفعل من الطرف اآلخر 
 

 نعم ستكون هناك ردات فعل متوترة و غير مدروسة نتيجة لهول الصدمة التي ستربك العدو و ستجبره على الخروج من وعيه 
 
 
 

 ستكون األهداف اقتصادية و ستسبب هزة ال سابقة لها 
 

 و ستكون عسكرية مفصلية تزلزل التواجد الغربي في منطقة الخليج 
 
 
 

كون له معنى و أكاد أقسم أن كالم الشيخ أيمن الظواهري الذي نصح فيه التجار و عامة المسلمين بتشكيل لجان من الدعاة و الشيوخ لتسيير أمور مناطقهم سي
 واضح حين تحين ساعة الصفر 

 
 
 

 سيجد كل واحد منا اإلجابة عن كل سؤال كان يجول في خاطره و سيفهم رشوان و ألول مرة حقيقة كتاب دعوى المقاومة العالمية
 
 
 

 نعم ستدرك الجزيرة ان مشروع الجهاد العالمي خطة محكمة صيغت بنودها من فوق جبال الهندكوش 
 

 و ستدرك أمريكا و كاندي اللئيمة أن أمة المليار لن تسكت عن الضيم 
 

 الويل للدانمارك ثم الويل للدانمارك 
 

 هؤالء األقزام قرروا و بكل حمق دخول ساحة المعركة 
 

 هؤالء المتجمدون سيتذوقون طعم النار قريبا و لن يكونوا بحاجة للسفر ألفريقيا للتمتع بالحرارة 
 
 

 نعم إن خطابات القاعدة ال تفهم بمعزل عن الواقع فاربطوا كلمات القادة بأرض المعركة يتولد أمامكم منظرا مرعب 
 

 و صورة تقطر من دماء الكفار و المرتدين 
 
 
 

ظومة نعم القاعدة تمتلك سالح الردع النووي و هو في طور عملي و ال ينتظر غير ضغطة أسامة و لكن القاعدة لن تكون السباقة و ستواصل العمل وفق من
ت مجانية تقليدية و ستكون أهدافها متنوعة و قد تكون هناك و ألول مرة أهداف من طابع جديد لن أبين ما هي حتى ال أمنح العدو فرصة الحصول على معلوما

 بل سأتركه يتعب و يلهث و لن يفيق من غيه إال و الحمم تنهار على مدنه بإذن اهللا 
 
 

 إذا وقعت الضربة فإن أمريكا ستنتقم بال شك 
 

 و ستدفعها حماقتها لتوقيع شهادة نهايتها بإذن اهللا 
 
 
 

 فأقول لكم يا إخوة التوحيد
 

 و أقول ألمتي الغالية 
 

 الخطب جلل و المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد 
 

 فاستعدوا بارك اهللا فيكم 
 

 
 فاأليام حبلى بالمفاجئات 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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 اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
 
 

 كتبها الفقير إلى رحمة ربه .... أخوكم موحد
 

 من شبكة الحسبة
__________________ 

 
 حصريا Office Ultimate 2007 + تفعيل+تعريب+واجهة 2003

 
 هنا جميع االناشيد الجميلة والرائعة للمنشد االخ(االنصاري) حفظه اهللا

 
 الموضوع الشامل في شرح برنامج Nero لنسخ االسطوانات

 
 مصحف التجويد المرمز اروع من الخيال

 
 هنا الموضوع الخاص بطلبات البرامج

 
 

 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 فانصر األنصار والمهاجرة

 
    

 األعضاء 13 قاموا بالدعاء لحفيد بن الدن لمشاركته القيمة هذه

 (2008-04-23), الدبابة الشيشاني (2008-04-24), الباتر ALGihadya ,(23-04-2008) (2008-04-23), متفائلة
باغي  (باألمس), باسييف2008 (اليوم), ابو عيسى 99 (2008-04-23), ابا عبد اهللا (اليوم), الزلزلة (2008-04-23), الخيرات

 (2008-04-23)عيـون الزرقاوي (2008-04-23), سيف النصر (اليوم), faisal1722 (2008-04-23), الهدى

#  2    
  

 23-04-2008, 02:51 AM 

zakaziko10 
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 61 
قام بالدعاء: 0

دعي له 8 مرات في 6 
مشاركات 

 اهللا اكبر نصر من اهللا و فتح قريب
 اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر 

 اهللا اكبر اهللا اكبر
اهللا اكبر

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لzakaziko10 لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني
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#  3    
  

 23-04-2008, 03:21 AM 

 سيف النصر
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,860 
قام بالدعاء: 397

دعي له 172 مرات في 106 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم على النقل المميز
 

 وجزى اهللا األخ الكاتب خير الجزاء
 

نسأل اهللا أن يمكن للمجاهدين ويري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما يحذرون وما ال يحتسبون

__________________ 
ȿ}Ćǩ ɍĆȪćȱɀćȱ ǟɀĈȶĆȸĊɅ ćȪĊǪĆȰćȥ Ĉȅ ɄĆǤĈȰɆĈƋǃǟ 

Ĉ
Ǖ ĆȵĊɀĆǧǟĄǣ ĆȰĊǕ ĆǵĊɆĆǒǠĄȿ ĆȱĆȮĈȸĊǩ ɍ ĆȊĊȞćȀćȷȿĆȿÛ ĆȱĆȺĆǤĊȲćɀĆȮƋȹćȴĊǣ ĈȊĆɄĊǒąȵ ĈȸĆȱǟ ĊǺĆɀĊȣĈȿ ĆȱǟĊǲćțɀĈȿ ĆȹĆȪĊȌąȵ ĈȸĆɉǟ ĊĆȵĊɀĆȯǟĈȿ ĆɉǟĊĆȹĊȦćȄĈȿ ĆȶƋǮȱǟĆȀĆǧǟĈȿ ĆǣĆȀƍȊĈ 

ǣǠƋȎȱǟĈȀĈȸɅĆǾƋȱǟ ÛĈȸɅĆǙ ĈǽĆǕ ǟĆȍĆǣǠĆǪĊȾćȴĊȵ ćȎĈǤɆĆǦĄȩ ĆȱǠćǙ ǟɀĈǃ ǠƋȹĈƋ
Ĉ

ȿ ĆǙĈǙ ǠƋȹĈȱĆɆĊȼĈǿ ĆǱǟĈȞćȷɀĆǕ ÛćȱȿĆǞĈȬĆȝ ĆȲĆɆĊȾĈȴĊȍ ĆȲĆɀĆǧǟĄȵ ĈȸĊǿ ĆȾƍǣĈȴĊȿ ĆǿĆǵĊȶĆǦĄȿ ĆǕćȱȿĆǞĈȬĆȽ ćȴćȱǟ ĊȶćȾĊǪĆǼćȷȿĆ{
 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لسيف النصر لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  4    
  

 23-04-2008, 03:53 AM 

 ابومعاذالشمري
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 6,364 
قام بالدعاء: 537

دعي له 830 مرات في 712 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك
 ماشاء اهللا

 

__________________ 
 من صدور هذا البيان شهرينالتي ستستمر لمدةردا على طاغوت العصر أمريكا  " إرهابنا محموداإلعالن عن حملة " 

ي الصُّومالِة فـَرْـسُ العُحركة الشباب المجاهدين**جيش
السبت 28 ربيع األول 1429 هـ-- 05/04/2008

_________________
وهذة مدونتي الكتابية في سير بعض المجاهدين 
http://abomoath.ahlablog.com/
وهذة مدونتـي في بعض المواضيـع المـهـمــة 
http://abomoathh.ahlablog.com/

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء البومعاذالشمري لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني
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#  5    
  

 23-04-2008, 06:21 AM 

 ابا عبد اهللا
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,058 
قام بالدعاء: 800

دعي له 336 مرات في 291 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم على النقل المميز
 

 وجزى اهللا األخ الكاتب خير الجزاء
 

نسأل اهللا أن يمكن للمجاهدين ويري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما يحذرون وما ال يحتسبون

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء البا عبد اهللا لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  6    
  

 23-04-2008, 10:16 AM 

 عامر المنصور
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 298 
قام بالدعاء: 0

دعي له 62 مرات في 48 
مشاركات 

 اهللا اكبر 
 

 اللهم نصرك الذي وعدت 
 

انه جهاد نصر او استشهاد

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لعامر المنصور لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  7    
  

 23-04-2008, 10:56 AM 

ALGihadya 
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: فى الفردوس االعلى بإذن اهللا تعالى
المشاركات: 2,990 
قام بالدعاء: 1,673

دعي له 500 مرات في 383 مشاركات 
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بارك اهللا فيكم

__________________ 
ال اله اال اهللا 

 
اللهم أجعل أشالئنا تتمزق في سبيلك وتتطاير في رضاك 

وأجعل دمانا فداء لهذا الدين يا رب العالمين
 
 
 

( مدونة شاعر القاعدة النبطي حفظه اهللا) 
 
 
 

)مدونة قاعدة التوحيد والجهاد (

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لALGihadya لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  8    
  

 23-04-2008, 11:04 AM 

 حرية اسالمية
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 994 
قام بالدعاء: 2,064

دعي له 147 مرات في 126 
مشاركات 

 يا اهللا النصر 
 يا اهللا النصر 
يا اهللا النصر

__________________ 
 * * * إليه وأتوب القيوم الحي هو اال اله ال الذي اهللا أستغفر* * * 

 
    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لحرية اسالمية لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  9    
  

 23-04-2008, 11:34 AM 

 المهاجرالصحراوي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 377 
قام بالدعاء: 0

دعي له 94 مرات في 73 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيكم على النقل المميز
 

 وجزى اهللا األخ الكاتب خير الجزاء
 

نسأل اهللا أن يمكن للمجاهدين ويري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما يحذرون وما ال يحتسبون

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء اللمهاجرالصحراوي لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  10    
  

 23-04-2008, 01:08 PM 

 محارب األنصاري
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: [ بالد الرافدين ]
المشاركات: 1,345 

قام بالدعاء: 248
دعي له 796 مرات في 276 

مشاركات 

 مـقـال طـيـب .. 
 

بـارك اهللا بكم على النقل ..

__________________ 
 
 
 
 

 نهاب ال سودُأ الحرب في نحن
 السماء في ساميات صقورو

 
.. 
 

 ى ]َضْرَتِبِّ لَ رَكْيَلِإ ُتْلِجَعَ[ و
 
 
 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لمحارب األنصاري لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة (2008-04-23), الدبابة الشيشاني

#  11    
  

 23-04-2008, 01:15 PM 

 الدبابة الشيشاني
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,224 
قام بالدعاء: 5,511

دعي له 1,918 مرات في 1,153 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيكم على النقل المميز
 

وجزى اهللا األخ الكاتب خير الجزاء

__________________ 

االخره عيش اال عيش ال اللهم
 
 

 فانصر
 
 
 
 

}والقاعدة * *طالبان{
 اًيمِكَح اًيمِلَع ُّاهللا َانَكَو َونُجَْري َال اَم ِّاهللا َنِم َونُجَْرتَو َمونَلَْأت اَمَك َونَُملَْأي ْمُنَّهِإَف َونَُملَْأتْ واُونَُكت ِنإ ِمْوَْقال اءَِغْتاب يِفْ واُنَِهت َالَو

*النساء سورة*104 

    

 العضو التالي يدعوا اللدبابة الشيشاني لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  12    
  

 23-04-2008, 01:28 PM 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,763 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,233 مرات في 983 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

__________________ 
اللهم احفظ دولة العراق اإلسالمية 

 واحفظ أميرنا أبي عمر البغدادي
 وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان

http://img522.imageshack.us/img522/5024/sayingxk9.gif 
 

    

 العضو التالي يدعوا ألسود الشرى لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  13    
  

 23-04-2008, 01:52 PM 
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safarelkhair 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 159 
قام بالدعاء: 7

دعي له 28 مرات في 20 
مشاركات 

اقتباس:

  حفيد بن الدنكاتب هذه المشاركة : 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 
 

  األسباب مسبب و األحزاب هازم و السحاب ومجري الكتاب منزل هللا الحمد
 
 

  سلطانه عظيم و جهه و بجالل يليق حمدا األرض و السموات فاطر هللا الحمد
 
 

  الرضا بعد الحمد لك و رضيت إذا الحمد لك و ترضى حتى الحمد لك ربي
 
 
 
•• 
 
 
 

 المعادلة هذه غمار في الخوض من خوفا الترقب و التريث يفضلون و الحائر موقف يقفون المراقبين من الكثير جعل مذهل بشكل تسارعت قد األخيرة األحداث أن شك ال
 و قطعها جمع دون فهمها المستحيل من التي الفسيفساء أو المحير اللغز يشبه صار حتى مسبوق غير بشكل تداخل و تسارع قد الجهادي الخطاب أن شك ال و الصعبة السهلة

  منتظم و منطقي بشكل ترتيبها
 
 
 

 رسول على تتطاول من كل تتوعد و اإلسالم على الحرب في يشارك و شارك من كل تستهدف مسبوقة غير بحرب متوعدة و مهددة مذهلة إعالمية حلة في القاعدة خرجت
  عليه سالمه و ربي صلوات اهللا

 
 
 

  تخفيها القاعدة تكاد قريبة القاصمة الضربة أن بصيرة ذي لكل بان و
 
 

 تتوعد والتي بعيد من القادمة الملحمة هذه نتائج و حقيقة تحليل و فهم اهللا بإذن سنحاول لكننا و حصولها مكان أو القادمة الضربة توقيت رصد بصدد هنا لسنا نحن
  أسود بصبح المجرمين

 
 توازن مفهوم عن و االنتقامية بالضربة يعرف الذي و له المقابل المفهوم عن و اإلستباقية الضربة مفهوم عن الحروب خبراء و العسكريون اإلستراتيجيون يتحدث ما كثيرا

  الرعب
 
 
 

 ؟؟؟؟؟؟؟ الرعب توازن مفهوم حقيقة هي ما
 
 
 

 ما قائما سيظل العالمي النظام أن صحيح هل و الثانية الغربية الحرب نهاية منذ المعادلة هذه على مبنية الدولية العالقات قاعدة و العالمية القوى توازن أن حقا هل و
 ؟؟؟ قائمة المعادلة هذه دامت

 
 
 

 الكثير يجهلها األفكار هذه كل و يعقوب نفس في لغاية الرسمية العربية اإلعالم وسائل في تدور التي النقاشات عن مغيبة و غائبة المعدالت هذه كل و األسئلة هذه كل
  اإلسالمي عالمنا في الناس رقاب على تجثم التي األنظمة خسة و نذالة تقابلها التي الغربية الغطرسة هذه سبب يفهمون ال الذين المسلمين من
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 كذلك المنتصرين بين من كان و المحور هذا فلك في تدور كانت التي الدول كل و الياباني األلماني المحور ضد حربها في منتصرة األمريكية المتحدة الواليات خرجت لقد
 العالم قادة جمع الذي يالطا مؤتمر بعد الجديد التوازن هذا بنود صياغة تمت و الفرنسية البريطانية القديمة بقيادته الرأسمالية محور و أمريكا مع تحالفت التي الدول كل

  المنتصر
 
 
 

 شبح خيم و الحرب نهاية قبيل اليابان إمبراطورية ويالته ذاقت الذي النووي السالح رأسها على و العسكرية القوة مفهوم على اعتمادا النفوذ مناطق و المصالح تقاسم تم
  مكرهة المتغطرس األمريكي الرجل لمطالب العالم دول كل و روسيا رضخت و العالم على األمريكية النووية الترسانة

 
 

 نسبة على ذلك بموجب حصلت و أمريكا مع الرعب توازن حققت حتى النووي السالح أبجديات في التحكم نحو و التسلح نحو محموم سباق في الدول هذه كل انطلقت ثم
  الكعكة من بها بأس ال

 
  الباردة الحرب بمفهوم عرف ما هذا و

 
 من األقوياء يتسابق التي الكعكة تمثل نفسها ووجدت القذرة اللعبة هذه في مكرهة دخلت فقد التبعية و االستعمار بسبب الوجود ساحة عن الغائبة اإلسالمية الدول أما

  الماضي القرن من السبعينيات و الستينات حقبة ميزت التي االنقالبات و المكائد و المؤامرات نتيجة أو مكرهة الرضوخ على جلها أجبرت و بها الظفر أجل
 
 

 بأحد االلتحاق غير الناشئة الصغيرة الدول تجد لم و الجو و البحر و البر لتشمل األقوياء بين المعركة امتدت و جمعاء البشرية على الفناء شبح خيم و الرعب ساد هكذا
  الرأسمالية أمريكا مع أو الشيوعية روسيا مع إما المحاور

 
 
 

 لم و الرسمية المؤسسات و المعاهد في يدرس الذل علم أصبح و المذلة بدعاة األمة فتنت و التبعية و الخضوع دائرة الجهنمية الدائرة هذه من الخروج أحد يستطع لم و
  الخيار هذا غير خيار لألمة أن و الحصول ممكن النظام هذا غير نظاما أن أحد يصدق

 
 
 

 القرار بصياغة أمريكا تفرد و الشيوعي الشرقي المحور سقوط بعد خاصة شيء على يقدر لن و صغير انه الكثيرون يحسب كالعب الصراع دائرة الجهادية القوى دخلت لقد
  العالم مستوى على

 
 

 و الحرية هامش شطب و العالمي النظام صياغة إعادة فقرر الطائرات حامالت وجه في الوقوف على يقدر أحد ال أن و له خلت قد الساحة أن واشنطن في النظام أدرك لقد
  العالم خيرات نهب أجل من المؤامرات و الصراعات نتيجة العظيمتين القوتين بين قدم موطأ لنفسه ووجد البقاء استطاع الذي المبادرة

 
 
 

 تملكها التي النفط آبار على مباشرة يديه يضع أن الغربي الرأسمالي أراد و الشيوعي البعبع زوال بعد الكعكة من حصة لها تكون حتى أوروبا وتوحدت برلين جدار سقط
 أن و المواجهة على يقوى أحد ال أن حسب ألنه الشاملة السيطرة لخطة اإلعداد و التحليل في كثيرا نفسه الغربي المخطط يتعب لم و التاريخ قبل ما حقبة في تعيش أنظمة

  تنهار أن قبل ساعة تصمد ال الخليج في الملكية األنظمة
 
 
 

  و األوامر تنتظر حامالتها فوق جاثمة الطائرات ظلت و الويل و بالفناء مهددة المدن و العواصم نحو موجهة النووية ورؤوسها العالم بحار تجوب النووية الغواصات كانت
 
 

 أفالم طريقة على األب بوش أرادها التي الصحراء عاصفة و األولى الخليج حرب فكانت شروط دون باالستسالم يقبلون و الجميع يرهب حتى للقوة استعراض من بد ال كان
  البقر رعاة

 
 
 

  أكثر ال الصحراء برمال يتمتعون صبيانه أن و ستايشين البالي ألعاب من لعبة أنها يحسب األمريكي المشاهد جعل مبرمج بشكل الحرب نقل وتم
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 أحسن يبقى االستسالم أن و مجدية غير المواجهة أن األرض أنظمة أيقنت و أراد ما األب لبوش تم البث بحقوق األمريكية القنوات تفرد و العمالقة اإلعالمية اآللة بسبب و
  المتوفرة الحلول

 
 
 

 في عميقا تسكن كانت فناءها بذور لكن و سلطان ينازعه ال سلطانا و العالم على حكما نفسها فرضت و المبادرة عنصر من الجميع حرمت و جيدا بأوراقها أمريكا لعبت لقد
 تنتهي أنها تصدق ال هي و أنفاسها أمريكا تلفظ حتى عميقا جذورها لمد تستعد و أحشائها

 
 
 

  :الحديث لب هنا
 

 ؟؟؟ أمريكا تهديد في قاطبة األرض دول كل فشلت و القاعدة نجحت لماذا
 

 ؟؟؟ إخوانه و عطا محمد صد عن األمريكية العسكرية اآللة عجزت لماذا و
 
 
 

  رامبوا أفالم صدقوا ألنهم و األمريكي اإلعالمي السحر تأثير تحت واقعون ألنهم عليها اإلجابة عن( بالخاء )التخليل خبراء عجز األسئلة هذه
 
 
 

 ألنه و و للبشر العبودية ثوب من متجرد هو و قرأها ألنه جيدا خباياها فهم و جالوت و داوود قصة قرأ قد كان و بنصره يوقن وكان اهللا بوعد يؤمن فكان عطا محمد أما
  الفنادق و القصور أفرشة نعومة و الذهب بريق شدة من بصائرهم طمست و أبصارهم عميت الذين الدوالر أحبار عكس التوحيد حلة البس هو و قرأها

 
 
 

 تهاب الدول هذه فكل الصين و بريطانيا و فرنسا كذلك و األمريكية للهيمنة التصدي عن عاجزة تزال ال و عجزت لكنها و النووي السالح تمتلك تزال وال روسيا كانت لقد
 فشلها المدمرة االنتقامية للهجمة التعرض خشية المبادرة من تخاف ألنها و الدول هذه عواصم صوب النووية رؤوسها توجه التي الشريرة الغواصات من تخاف ألنها أمريكا

  مكرهة أمريكا ألوامر تدعن جعلها و خوفها
 
 
 

 دون من و سفر جوازات دون من األرض يجوبون الذين الرجال من جيشا و عقيدة و دينا تمتلك بل صناعية منشآت ال و عسكرية قواعد ال و مدنا تمتلك فال القاعدة أما
  األرض و السماوات لرب بدمائهم الدين يسددون بل لطاغية المكوس و الضرائب يدفعون ال ألنهم و عبور تأشيرات

 
 
 

  جهلهم فرط من أنفسهم على حتى يفهمون ال هم و اليوم طوال يدندنون الذين الجرابيع زمرة و رشوان يفهمها لن و لم التي الصعبة السهلة المعادلة هي هذه
 
 
 

 أجل من اعتمدت و الرابحة معادلتها الخاطفة الحرب من جعلت لدى آخر جيش بمواجهة جيش أي التقليدية المواجهة مفهوم وفق العسكرية إستراتيجيتها أمريكا بنت لقد
  الدمار و الموت لتزرع البحار تجوب التي العمالقة الطائرات حامالت في المتمثلة الجوية القوة على الهدف هذا تحقيق

 
 
 

 يوفروا لم و الخاطفة الحرب على اعتمدوا الذين كونغ الفيات ضد الفيتنام حرب في له حدث ما هذه و األمد طويلة استنزاف حرب في ينتصر لن األمريكي الجيش أن أي
 تالحم نتيجة الجوي اإلسناد عنصر من حرموه و أرضا المعركة خوض و النزول على أرغموه بل جوا تدميرها يسهل عسكرية مراكز و مستقرة أهدافا األمريكي للجيش

  الفريقين بين يقارن ال الذي التكنولوجي و الجوي التفوق رغم هزيمة شر األمريكي المقاتل فانهزم الجو من القصف صعوبة و المقاتلين
 
 
 

 في نفسها جدت و للقارات العابر الصاروخي الهجومي نظامها و العسكري جيشها دعم و تطوير أجل من أمريكا صرفتها الدوالرات من مليارات و األبحاث من عقود فبعد
 ال عنيدا خصما المقابل في وجدت بل العسكرية المراكز و المعاهد في مدروسة و معروفة قتالية طريقة ال و معلومة هرمية قيادة ال و مستقرة أرض له ليس عدو مواجهة

  الوجود من تنمحي و تركع يراها أن يريد بل الحلول بأواسط يقبل
 
 
 

  اإلسالم امة على تعالى اهللا فضل من هذا و األفق في أمل بصيص ترى أن دون الويالت تتجرع جعلتها استنزاف حرب إلى جرت و تحتسب ال حيث من أمريكا ضربت لقد
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 ؟؟؟ جديد من العالم يحكمون الصحابة أحفاد ترى أن و مكرهة تتنازل أن العالمي الصليب حلف خلفها من و أمريكا ستقبل هل و الشكل بهذا المعركة ستنتهي هل لكن و
 
 
 

 أسلحتها كل تجرب حتى و حيل من جعبتها في ما كل تستنفذ حتى تستسلم لن فأمريكا حساب لألمر حسبت قد القاعدة أن شك ال و النظر قاصر رجال ليس أسامة أن شك ال
  تسميته لهم يحلو كما الرعب سالح أو النووي السالح بينها من و

 
 
 

 ؟؟؟ التهديد هذا على القاعدة سترد فكيف
 
 
 

 ؟؟؟؟ ممكن السالح هذا تحييد هل و
 
 
 

 ؟؟ المعركة هذه لحسم وارد المتبادل التدمير هل و
 
 
 

  ممكن العز عيش أن يصدقون ال الذين المنهزمين شلة كالم على تعودنا لقد
 
 

 ضمان على قادرة غير و مستعدة غير هي و الصراع حلبة األمة ادخلوا قد القاعدة تنظيم و بأنه و األمة على الخراب سيجلب أسامة ألن يندبون و يولولون سمعناهم وقد
 عليه باكستان حصول رغم األمة تمتلكه ال الذي النووي السالح رأسها على و الفناء وسائل على سيطرته و الخصم لقوة نظرا بساطة بكل األرض فوق من ستمحى ألنها بقائها

  األمريكية و الباكستانية القدرة بين واضحا الفرق يجعل التخلف عامل أن إال
 

 دخل قد السالح بأن شك أدنى لهم تبقي ال بطريقة األمريكان أبلغت قد القاعدة أن أقسم أكاد و متأكد وأنا النووي السالح يمتلكون القاعدة تظيم و أسامة أن أقسم أكاد أنا
  اإلسالمي النووي السالح رحمة تحت تقع األمريكية المدن ألن مدمرة فعل ردة ستقابلها النووي بالسالح اإلسالمية البالد لضرب محاولة أية أن و األمركية األراضي

 
 
 

  أخرف أنني منبطح يقول قد
 

  نحلم أننا ناعق يقول قد و
 

  الجنون أصابه قد موحد أن آخر يقول قد و
 

  األمريكي الرعب سالح تحييد على القدرة تمتلك تكن لم لو اليوم نشهدها التي المعركة كهذه وجود معركة لتدخل كانت ما قاعدة أن أقول لكنني و
 

  الميدانيون قادته ذكاء و النظامي جيشه قوة على يعتمد تقليدي خصم مجرد إلى أمريكا سيحول الذي الرعب توازن تحقيق و
 
 
 

  األشداء لرجاالتها و للقاعدة يحسب نصرا بحده هذا و التقليدية الحرب غمار خوض و الطائرات من النزول على األمريكي الجيش القاعدة أجبرت لقد
 

  مقتل في إصابته و بلوغه يمكن هدفا صار قد أنه جيدا يدرك الغرب جعلت و اللعبة قواعد القاعدة غيرت لقد
 

 قد و المسلمين قتل على أصرت هي إن بالموت عليهم تحكم حكوماتهم أن و مأمن في ليست أرواحهم أن للشك مجال يدع ال بشكل الغرب شعوب القاعدة أفهمت لقد
 الشعبي اللوبي استغلت التي للقاعدة نصرا ذاته بحد هذا و حكوماتها على الضغط أجل من وسعها في ما كل تعمل حتى الشعوب لهذه خطاب أبلغ لندن و مدريد درس كان

 هذه الضغط ورقة استعمال ضرورة أسماعنا على يرددون الذي االنهزامية دعاة كثيرا حولها يدندن التي النقطة هذه وجه أحسن على استثمرت و الغرب حكومات ضد
  القاصر تعبيرهم حد على نظرها قصر القاعدة على ويعيبون

 
 
 

  صغار يا القاعدة هي هذه نعم
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  موتاه أجل من يتألم و يبكي بل اجلنا من يبكي ال الغرب أن فهمت و منكم خيرا الغرب درست لقد
 

  مشروع إسالمي إرهاب سيقابله الغربي اإلرهاب أن و أحد بين يميز ال الموت أن يصدق حتى مدريد محطات من تخرج النعوش يرى جعلته لذلك
 

  الموحدين طريقة على سباته من إيقاظه جب و لدى نائم الغربي العام الرأي أن القاعدة فهمت لقد
 
 

 ؟؟ كيف لكن و القاعدة ضد النووي السالح تستعمل قد أمريكا نعم
 
 
 

 معنوية أهداف للقاعدة و فيها تفرط ال كنوز للقاعدة لكن و قصفها يمكن منشآت و مدن لها ليست و عسكرية مراكز ال و قواعد تمتلك ال القاعدة أن قبل من قلنا لقد
 ؟؟ ضربها يمكن

 
 
 

 ؟؟ األهداف هذه هي فما
 

  المدينة و مكة
 

 ؟؟ القاعدة من انتقاما ضربها في األمريكان يفكر قد التي األهداف هي هذه
 
 

 هذه لنفهم عبقري لمحلل أو لمنجم بحاجة لسنا و جدا قريبا ستحدث رهيبة ضربة أن الجزم فيمكننا مؤخرا الجهاد قادة عن صدرت التي المتتالية الخطابات بين قاطعنا إذا
  الحقيقة

 
  محضة عسكرية تكون لن و واحدة ضربة تكون لن و المرة هذه ستضرب القاعدة نعم

 
  المشروعة االقتصادية و العسكرية األهداف من مجموعة فيه تتواجد الذي اإلسالمي الحزام وداخل الغربي العالم في األهداف من مجموعة المرة هذه ستضرب القاعدة نعم

 
  اآلخر الطرف من الفعل ردات طبيعة تحددها المتتالية الضربات من سلسلة ستكون و

 
  وعيه من الخروج على ستجبره و العدو ستربك التي الصدمة لهول نتيجة مدروسة غير و متوترة فعل ردات هناك ستكون نعم

 
 
 

  لها سابقة ال هزة ستسبب و اقتصادية األهداف ستكون
 

  الخليج منطقة في الغربي التواجد تزلزل مفصلية عسكرية ستكون و
 
 
 

 حين واضح معنى له سيكون مناطقهم أمور لتسيير الشيوخ و الدعاة من لجان بتشكيل المسلمين عامة و التجار فيه نصح الذي الظواهري أيمن الشيخ كالم أن أقسم أكاد و
  الصفر ساعة تحين

 
 
 

 العالمية المقاومة دعوى كتاب حقيقة مرة ألول و رشوان سيفهم و خاطره في يجول كان سؤال كل عن اإلجابة منا واحد كل سيجد
 
 
 

  الهندكوش جبال فوق من بنودها صيغت محكمة خطة العالمي الجهاد مشروع ان الجزيرة ستدرك نعم
 

  الضيم عن تسكت لن المليار أمة أن اللئيمة كاندي و أمريكا ستدرك و
 

  للدانمارك الويل ثم للدانمارك الويل
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  المعركة ساحة دخول حمق بكل و قرروا األقزام هؤالء
 

  بالحرارة للتمتع ألفريقيا للسفر بحاجة يكونوا لن و قريبا النار طعم سيتذوقون المتجمدون هؤالء
 
 

  مرعب منظرا أمامكم يتولد المعركة بأرض القادة كلمات فاربطوا الواقع عن بمعزل تفهم ال القاعدة خطابات إن نعم
 

  المرتدين و الكفار دماء من تقطر صورة و
 
 
 

 و تقليدية منظومة وفق العمل ستواصل و السباقة تكون لن القاعدة لكن و أسامة ضغطة غير ينتظر ال و عملي طور في هو و النووي الردع سالح تمتلك القاعدة نعم
 و يتعب سأتركه بل مجانية معلومات على الحصول فرصة العدو أمنح ال حتى هي ما أبين لن جديد طابع من أهداف مرة ألول و هناك تكون قد و متنوعة أهدافها ستكون

  اهللا بإذن مدنه على تنهار الحمم و إال غيه من يفيق لن و يلهث
 
 

  شك بال ستنتقم أمريكا فإن الضربة وقعت إذا
 

  اهللا بإذن نهايتها شهادة لتوقيع حماقتها ستدفعها و
 
 
 

 التوحيد إخوة يا لكم فأقول
 

  الغالية ألمتي أقول و
 

  بعد تبدأ لم الحقيقية المعركة و جلل الخطب
 

  فيكم اهللا بارك فاستعدوا
 

 
  بالمفاجئات حبلى فاأليام

 
¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 
 فاشهد اللهم بلغت قد إني اللهم

 
 

 موحد أخوكم .... ربه رحمة إلى الفقير كتبها
 

 الحسبة شبكة من

كون و أكاد أقسم أن كالم الشيخ أيمن الظواهري الذي نصح فيه التجار و عامة المسلمين بتشكيل لجان من الدعاة و الشيوخ لتسيير أمور مناطقهم سي
 له معنى واضح حين تحين ساعة الصفر 

 
 نعم ستدرك الجزيرة ان مشروع الجهاد العالمي خطة محكمة صيغت بنودها من فوق جبال الهندكوش 

 
و ستدرك أمريكا و كاندي اللئيمة أن أمة المليار لن تسكت عن الضيم

__________________ 
" العراق جمجمة العرب وكنز اإليمان ومادة األمصار ورمح اهللا في األرض قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

 فأطمئنوا فأن رمح اهللا ال ينكسر"
دولة العراق االسالمية بدرة طيبة لشجرة باذن اهللا ستكون طيبة 

دولة العراق االسالمية شجرة طيبة تمارها طيبة
    

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=141839

http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1015243
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1015243
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1015243
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1015243


 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لsafarelkhair لمشاركته القيمة هذه

 (2008-04-25)حفيد بن الدن (اليوم), الزلزلة

#  14    
  

 23-04-2008, 02:36 PM 

 متفائلة
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 275 
قام بالدعاء: 243

دعي له 248 مرات في 53 
مشاركات 

 موضوع مهم ويستحق التثبيت والتمييز عن جدارة 
 

 زادك اهللا فهما أخي الكاتب " موحد " 
 

بارك اهللا فيكم

__________________ 
 
 

ُُهولُسَرَو ُاهللاَّ َانَدَعَو اَم اَذَه واُالَق َابَزْحَْاأل َونُنِمْؤُْمال َىأَر مَّاَلَو

 
 

ـــاًــيمِلَْستَو ــاًانَيمِإ لَّــاِإ ْــمُهَادَز ـاَمَو ُــهُـــولُسَرَو ُالـلَّـه َقََدصـــَو

 
 

ِْهـيــَـلَع َالـلَّـه واُــدَــاهَع ــاَم ــواُقَـدَص ٌـــالَجِر َـيــنِنِمْؤُْمال َنِم

 
 

 ًايـلـِـدَْبت واُدَّلَب اَمَو ُـرَِظنتَي مَّن ـمُهْنِمَو ُــهَبَْحن ــىَضَق مَّن ــمُهْنِمَف

    

 العضو التالي يدعوا لمتفائلة لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  15    
  

 23-04-2008, 06:11 PM 

 عدو االغبياء
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 82 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 10 
مشاركات 

بارك اهللا فيكم

    

 العضو التالي يدعوا لعدو االغبياء لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة
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