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إلى المشائخ        إلى المشائخ

دولة العراق اإلسالمية / كمين محكم على عناصر البيشمركة المتصهينة -207 

 14-7 دولة العراق اإلسالمية /التقرير الخمسون _ الثاني والثالثون من خطة الكرامة 

 15-7 من ديوان اإلعالم لجماعة أنصار اإلسالم / إلى من يبلغه من المسلمين..(سفر 
الحقيقة) 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 645 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
لم ينته الجهاد في العراق أيها المتشائمون .. والنصر أقرب مما تظنون ## يمان مخضب ##  

آخر زيارة لك : 
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم
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  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

, AM 05:45 اليوم 

 طريق العزه
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 89 
قام بالدعاء: 11

دعي له 46 مرات في 17 
مشاركات 

 لم ينته الجهاد في العراق أيها المتشائمون .. والنصر أقرب مما تظنون ## يمان مخضب ##

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
والصالة والسالم على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين 

 
أما بعد ,, 

 
فلقد أزعجني للغاية مالمسته من إنخفاض معنويات البعض من أنصار الجهاد المخلصين .. ونظرتهم األقرب للتشاؤم 

 في ردود بعض اإلخوة الكرام المخلصين على موضوعي هنا في ًعلى المشهد العراقي بالذات .. وقد بدا ذلك واضحا
 الحسبة بعنوان :

 فردة الحذاء األمريكية الثانية .. ونظرة عامة لمرحلة مابعد الصحوة في المشهد العراقي
 

فأخ كريم ينقل عن أخيه نظرته بأن الجهاد في العراق قد إنتهى كما إنتهى من قبله الجهاد في الجزائر ! 
وأخ فاضل يلومني ألني متفائل بأكثر مما يسمح به الحال ! 

 عن السيطرة ! ًوأخ مخلص يسرد لنا أحداث كلنا يعرفها ولكن بنبرة حزينة وكأن األمر قد خرج تماما
ورابع يتمنى لو يصدقني ولكن نفسه الحزينة تأبى أن تطاوعه ! 

 مملؤة بالمرارة .. وتكاد تشم من كلماتهم المرهقة رائحة ً مخلصة وحلوقاً نفوساًوآخر وآخر .. يجمعهم جميعا
اليأس أو في أفضل األحوال اإلحباط !! 

 
ولكل هؤالء األفاضل المخلصين الكرام أقول : 

واهللا الذي ال إله إال هو إنكم مخطئون .. ولست أنا المتفائل بل أنتم المتشائمون .. ولعل تشاؤمكم أو احباطكم يرجع 
إلى أن األحداث واألخبار قد أخذتكم فلم تعيدوا ترتيبها بالشكل الصحيح .. ولعل العجلة وإبطاء النصر الذي تتمنونه 

قد أورثكم بعض اإلحباط فاستسلمتم له بعد طول صبر ومثابرة ! 
 

 .. ً فيه على أن أسرد الحقائق سرداً مبالغاًولكل هؤالء األحبة أكتب موضوعي هذا والذي سأحرص فيه حرصا
 لكي أبتعد عن التفاؤل الذي تظنون ًوأعدد الوقائع كما هي وأحاول ماوسعني أن أضع رأيي ونظرتي الشخصية جانبا

.. وسأثير أسئلة لتثير بدورها عقول كل متشائم أو محبط .. وليفكر فيها وليجب عليها بنفسه وبغض النظر عن 
 ؟ ًإجابتي أنا .. ثم لينظر بعد ذلك هل يبقى من تشاؤمه شيئا

 بأكثر مما يسمح به الحال ؟ ًوليحكم عقله بعد ذلك وليقل لي هل مازال يراني متفائال
 

 على ًوقبل أن أبدأ في سرد الوقائع وتجريد الحقائق في الجهاد العراقي ألخاطب العقول .. فالبد لي أن أعرج أوال
 .. وأن أذكر نفسي وأحبتي بوعد اهللا وسننه التي ً وال تبديالًسنة اهللا في خلقه والتي اليمكن أن نجد لها تحويال

التتبدل .. فربما يتفائل معي بعض المحبطين بمجرد أن يذكر أو يذكره أحد بسنة اهللا ووعده .. ويصبح في غير 
 .. وال ً صحيحاًحاجة لقراءة باقي الموضوع وال إلعمال عقله في استيعاب الحقائق المجردة المنطقية وترتيبها ترتيبا

حتى في إجابة أسألتي البسيطة . 
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  ًأوال

  ًيالِدْبَ تِ ٱهللاَِّنَّةُسِ لَدِجَن تَلَ وُلْبَن قِ مْتَلَ خْدَي قِ ٱلَّتِ ٱهللاََّنَّةُس
 

 وستحدث إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها ؟ ً وتحدث دوماًفماهي سنة اهللا التي حدثت دائما
هي نصرة الحق وأهله وتدمير الباطل وتفريق جمعه .. فهل يشك أحد في ذلك ؟ 

 
فلمن هذا النصر .. وهل فيه شك ؟ 

يقول عز من قائل : 
  َنينِمْؤُمْ ٱلُرْصَا نَنْيَلَ عًاّقَح َانَكَ وْواُمَرْجَ أَينِ ٱلَّذَنِا مَنْمَقَٱنتَ فِاتَيِّنَبْٱلِم بُوهُآءَجَ فْمِهِمْوَ قٰىَلِ إًالُسُ رَكِلْبَن قِا مَنْلَسْرَ أْدَقَلَو

 
إذن فنصر اهللا للمؤمنين حق ال مراء فيه .. وال يمكن إال أن يحصل .. وإن شككنا في ذلك نكون والعياذ باهللا قد 

شككنا في وعد ربنا وكالمه .. نستغفره سبحانه من كل ذنب عظيم ! 
 

إذن نصر اهللا للمؤمنين سنة التتبدل وبديهة عقدية اليشك فيها موحد قرأ وآمن بكالم ربه . 
 

فمن هم إذن المؤمنون الذين ألزم اهللا ذاته العليا بنصرهم ؟ 
أحيلكم هنا إلى القرآن الكريم .. ليحكم لنا من هم المؤمنون .. وسأذكر ماذكره رب العزة من صفاتهم 

 
 -1 صفاتهم وأفعالهم بينهم وبين ربهم

 
  ْمِهِالتَي صِ فْمُ هَينِ (1) الَّذَونُنِمْؤُمْ الَحَلْفَ أْدَق

 ْمُ هَينِالَّذَ (3) وَونُضِرْعُ مِوْ اللَّغِنَ عْمُ هَينِالَّذَ (2) وَونُعِاشَخ
 

 ى َلَال عِ (5) إَونُظِافَ حْمِهِوجُرُفِ لْمُ هَينِالَّذَ (4) وَونُلِاعَ فِاةَلزَّكِل
 

 ىَغَتْ ابِنَمَ (6) فَينِومُلَ مُرْيَ غْمُنَّهِإَ فْمُهُانَمْيَ أْتَكَلَا مَ مْ أوْمِهِاجَوْزَأ
 

 ْمِهِاتَانَمَ ألْمُ هَينِالَّذَ (7) وَونُادَعْ الُمُ هَكِئَولُأَ فَكِلَ ذَاءَرَو
 

  (9)َونُظِافَحُ يْمِهِاتَوَلَى صَلَ عْمُ هَينِالَّذَ (8) وَونُاعَ رْمِهِدْهَعَو
 

 ا َيهِ فْمُ هَسْوَدْرِفْ الَونُثِرَ يَينِ (10) الَّذَونُثِارَوْ الُمُ هَكِئَولُأ
 

  (11)َونُدِالَخ
 

ثم 
 

  ْتَلِجَ وُ اهللاََّرِكُا ذَذِ إَينِ الَّذَونُنِمْؤُمْا الَنَّمِإ
 ْمِبِّهَى رَلَعَا وًانَيمِ إْمُهْتَادَ زُهُاتَ آيْمِهْيَلَ عْتَيِلُا تَذِإَ وْمُهُوبُلُق

 
  ْمُاهَنْقَزَمَّا رِمَ وَ الصَّالةَونُيمِقُ يَينِ * الَّذَونُكَّلَوَتَي

 
  َدْنِ عٌاتَجَرَ دْمُهَقًّا لَ حَونُنِمْؤُمْ الُمُ هَكِئَولُ * أَونُقِفْنُي
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 ٌيمِرَ كٌقْزِرَ وٌةَرِفْغَمَ وْمِبِّهَر
 

نحسب مجاهدي العراق كذلك واهللا حسيبهم .. والنزكيهم على اهللا ولكن واهللا هذا ظننا فيهم وهذا مابلغنا عنهم .. 
وماشهدنا إال بما علمنا . 

 
 -2 صفاتهم وأفعالهم التي يطلع عليها الناس ويشهدون بها

 
 اهللاَِّيلِبَي سِوا فُدَاهَجَوا وُرَاجَهَوا وُنَ آمَينِالَّذَو

ِ
  َينِالَّذَ و

  ٌةَرِفْغَ مْمُهَقًّا لَ حَونُنِمْؤُمْ الُمُ هَكِئَولُوا أُرَصَنَا وْوَآو
 

ٌيمِرَ كٌقْزِرَو
 

أولم يؤمن ويهاجر ويجاهد في سبيل اهللا مجاهدو العراق من المهاجرين ؟ 
أولم يؤمن ويجاهد في سبيل اهللا ويأوي وينصر مجاهدو العراق من األنصار ؟ 

ثم 
 

اهللاَِّوا بُنَ آمَينِ الَّذَونُنِمْؤُمْا الَنَّمِإ
ِ

  واُابَتْرَ يْمَمَّ لُ ثِهِولُسَرَ و
 اهللاَِّيلِبَي سِ فْمِهِسُفْنَأَ وْمِهِالَوْمَأِوا بُدَاهَجَو

ِ
َونُقِ الصَّادُمُ هَكِئَولُ أ

 
أولم يؤمن مجاهدو العراق مهاجريهم وأنصارهم باهللا ورسوله ولم يرتابوا ؟ 

أولم يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا ؟ 
 

إذن شهدنا بأن نصر المؤمنين حق على اهللا .. ورأينا أن كل ماذكره ربنا من صفات المؤمنين هي بإذن اهللا صفات 
إخواننا وأحبتنا وسادتنا المجاهدين في العراق . 

 
فمالذي تبقى ليحصل نصر اهللا .. وتتكرر سنته واليمكن أن تتبدل أو تتحول ؟ 

 . ً لكالم ربنا ووعده ولنقرأ سنته التي ال تتبدل أبداًنعود دائما
 

 ُيَّامَْ األَكْلِتَ وُهُلْثِ مٌحْرَ قَمْوَقْسَّ الَ مْدَقَ فٌحْرَ قْمُكْسَسْمَ يْنِ (139) إَينِنِمْؤُ مْمُتْنُ كْنِ إَنْوَلْعَْ األُمُتْنَأَوا وُنَزْحَ تَالَوا وُنِهَ تَالَو
 ُ اهللاََّحِّصَمُيِلَو (140) َينِمِبُّ الظَّالِحُ يَ الُاهللاََّ وَاءَدَهُ شْمُكْنِ مَذِتَّخَيَوا وُنَمَ آَينِ الَّذُ اهللاََّمَلْعَيِلَ وِ النَّاسَنْيَا بَهُلِاوَدُن

 َمَلْعَيَ وْمُكْنِوا مُدَاهَ جَينِ الَّذُ اهللاَِّمَلْعَمَّا يَلَو َنَّةَجْوا الُلُخْدَ تْنَ أْمُتْبِسَ حْمَ (141) أَينِرِافَكْ الَقَحْمَيَوا وُنَمَ آَينِالَّذ
  َينِرِالصَّاب
 
 ثم
 

ي ِوا فُلِاتَا قْوَالَعَ تْمُهَ لَيلِقَووا ُقَافَ نَينِ الَّذَمَلْعَيِلَ و(166) َينِنِمْؤُمْ الَمَلْعَيِلَو ِ اهللاَِّنْذِإِبَ فِانَعْمَجْى الَقَتْ الَمْوَ يْمُكَابَصَا أَمَو
ي ِ فَسْيَا لَ مْمِهِواهْفَأِ بَونُولُقَ يِانَيمِْإلِ لْمُهْنِ مُبَرْقَ أٍذِئَمْوَ يِرْفُكْلِ لْمُ هْمُاكَنْعَتَّبَ الًاالَتِ قُمَلْعَ نْوَوا لُالَوا قُعَفْ ادِوَ أِ اهللاَِّيلِبَس

 َونُمُتْكَا يَمِ بُمَلْعَ أُاهللاََّ وْمِهِوبُلُق
 
 ثم
 
 

 (173) ُيلِكَوْ الَمْعِنَ وُا اهللاََّنُبْسَوا حُالَقَا وًانَيمِ إْمُهَادَزَ فْمُهْوَشْاخَ فْمُكَوا لُعَمَ جْدَ قَنَّ النَّاسِ إُ النَّاسُمُهَ لَالَ قَينِالَّذ
 ُمُكِلَا ذَنَّمِ إ (174)ٍيمِظَ عٍلْضَو فُ ذُاهللاََّ وِ اهللاََّانَوْضِوا رُعَاتَّبَ وٌوءُ سْمُهْسَسْمَ يْمَ لٍلْضَفَ وِ اهللاََّنِ مٍةَمْعِنِوا بُبَلَقْانَف
 ْمُنَّهِ إِرْفُكْي الِ فَونُعِارَسُ يَينِ الَّذَكْنُزْحَ يَالَو (175) َينِنِمْؤُ مْمُتْنُ كْنِ إِونُافَخَ وْمُوهُافَخَ تَالَ فُهَاءَيِلْوَ أُوِّفَخُ يُانَطْالشَّي
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 َرْفُكْا الُوَرَتْ اشَينِنَّ الَّذِ (176) إٌيمِظَ عٌابَذَ عْمُهَلَ وِةَرِخَْي اآلِظًّا فَ حْمُهَ لَلَعْجَالَّ يَ أُ اهللاَُّيدِرُييئا َ شَرُّوا اهللاَُّضَ يْنَل
ا َنَّمِ إْمِهِسُفْنَِ ألٌرْيَ خْمُهَي لِلْمُا نَنَّمَوا أُرَفَ كَينِنَّ الَّذَبَسْحَ يَالَ (177) وٌيمِلَ أٌابَذَ عْمُهَلَا وًئْيَ شَرُّوا اهللاَُّضَ يْنَ لِانَيمِْاإلِب
 َيثِبَخْ الَيزِمَتَّى يَ حِهْيَلَ عْمُتْنَا أَى مَلَ عَينِنِمْؤُمْ الَرَذَيِ لُ اهللاََّانَا كَم (178) ٌينِهُ مٌابَذَ عْمُهَلَا وًمْثِوا إُادَدْزَيِ لْمُهَي لِلْمُن
وا ُنِمْؤُ تْنِإَ وِهِلُسُرَ وِاهللاَِّوا بُنِمَآَ فُاءَشَ يْنَ مِهِلُسُ رْنِي مِبَتْجَ يَنَّ اهللاَِّكَلَ وِبْيَغْى الَلَ عْمُكَعِلْطُيِ لُ اهللاََّانَا كَمَ وِ الطَّيِّبَنِم

يم  ِظَ عٌرْجَ أْمُكَلَوا فُتَّقَتَو
 
 ثم
 

ا َمِ بُ اهللاََّانَكَا وَهْوَرَ تْمَا لًودُنُجَا وًيحِ رْمِهْيَلَا عَنْلَسْرَأَ فٌودُنُ جْمُكْتَاءَ جْذِإ ْمُكْيَلَ عِ اهللاََّةَمْعِنوا ُرُكْوا اذُنَمَ آَينِا الَّذَيُّهَا أَي
 ِاهللاَِّ بَنُّونُظَتَ وَرِاجَنَحْ الُوبُلُقْ الِتَغَلَبَ وُارَصْبَْ األِتَاغَز ْذِإَ وْمُكْنِ مَلَفْسَ أْنِمَ وْمُكِقْوَ فْنِ مْمُوكُاءَ جْذِا (9) إًيرِصَ بَونُلَمْعَت

ا َم ٌضَرَ مْمِهِوبُلُي قِ فَينِالَّذَو َونُقِافَنُمْال ُولُقَ يْذِإَ(11) وا ًيدِدَ شًاالَزْلِوا زُلِزْلُزَ وَونُنِمْؤُمْ الَيِلُتْ ابَكِالَنُه(10) وناُالظُّن
  اًورُرُالَّ غِ إُهُولُسَرَ وُا اهللاََّنَدَعَو

 
إذن لن يأتي النصر إال بعد التمحيص الشديد .. وإال بعد أن يبتلي اهللا المؤمنين الذين سبق أن وعدهم بنصره ليرى 

هل يثقون بوعد اهللا لهم مهما رأوا من شواهد وأحوال الدنيا التي ال تنبأ بذلك ؟ 
ولينقي صفوفهم من المنافقين .. وليرتد من يرتد .. وليرتاب من يرتاب .. وليخوف الشيطان أولياءه ماشاء أن 

يخوفهم وماشاءوا أن يخافوا ويرتعبوا .. وليميز الخبيث من الطيب وليعلم اهللا المجاهدين بصدق ويعلم الصابرين .. 
وليظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض باهللا الظنون .. وليرتابوا في وعده .. والبد أن يحدث كل ذلك قبل أن 

يأذن اهللا بنصره لينزله على المؤمنين . 
 

كل ماسبق كالم رب العزة وليس كالمي .. وشروط النصر واضحة ناصعة مشرقة ال لبس فيها لمن قرأ وتدبر القرآن 
بعقله وقلبه . 

 
 أصدق من التمحيص الذي حصل للمجاهدين بالعراق ؟؟ ًثم فليجيبني المتشائم المحبط باهللا عليه هل رأى تمحيصا

 أحاطت بقوم وطوقتهم مثلما أحاطت بمجاهدي العراق الصابرين ؟ ًوهل رأى ردة ونفاقا
 ألعداء شتى من كل األصناف واألجناس والعقائد واأللوان واأللسنة ضد جماعة ً وتحزباً وتحالفاًوهل رأى تجمعا

مثلما رأى هذا التحزب ضد مجاهدي العراق ؟ 
 وأحيط بهم .. وبلغت قلوبهم حناجرهم مثلما علم من حال مجاهدي العراق ؟ ً شديداً زلزلوا زلزاالًوهل علم قوما

 ممن خوفه الشيطان أكثر مما رأى ممن إرتد ونكص على عقبيه من ً لمن أضله الشيطان وذعراًوهل رأى إنفضاضا
مقاتلي العراق ؟ 

 ؟ ًأو لم يسمع هؤالء المرتدين والذين في قلوبهم مرض ولسان حالهم يقول ماوعدنا اهللا ورسوله إال غرورا
 

إذن سنة اهللا ثابتة ال تتبدل والتتغير . 
ووعد اهللا ثابت ويقيني وبدهي بنصر المؤمنين . 

وصفات المؤمنين التي علمها لنا ربنا كلها تحققت في مجاهدي العراق . 
وشروط إنزال النصر من تمحيص وتنقية وتمييز للخبيث من الطيب كلها قد تحققت . 

 
فمالذي يبقى حتى ينزل نصر اهللا ؟؟؟ 

 
مرة أخرى لن أرد .. بل أحيلكم لكالم ملك الملوك رب السموات واألرض ومابينهما والذي يقول للشيء كن فيكون 

 َولُقَتَّى يَحوا ُلِزْلُزَ وُالضَّرَّاءَ وُاءَسْأَبْ الُمُهْسَّتَم ْمُكِلْبَ قْنِا مْوَلَ خَينِ الَّذُلَثَ مْمُكِتْأَمَّا يَلَ وَنَّةَجْوا الُلُخْدَ تْنَ أْمُتْبِسَ حْمَأ
  ٌيبِرَ قِ اهللاََّرْصَنَّ نِ إَالَ أِ اهللاَُّرْصَى نَتَم ُهَعَوا مُنَمَ آَينِالَّذَ وُولُالرَّس

 
أرأيتم الجواب الرباني المعجز ؟؟ 
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ما أن يمس المؤمنين البأساء والضراء ويزلزلوا .. ويقولوا متى نصر اهللا بإيمان وثقة التتزعزع .. حتى يهبط 
عليهم نصر من اهللا وفتح قريب . 

 
وهاهم قد مستهم البأساء والضراء وزلزلوا .. وهاأنتم وربما هم تتساءلون ويتساءلون متى نصر اهللا ؟؟ 

 عن الواقع إن قلت لكم ً بأكثر مما يستدعيه الحال .. أو بعيداًأفكون متفائال
أال إن نصر اهللا قريب 

ووالذي نفسي بيده لهو أقرب مما تظنون .. فلقد تحققت كل شروطه ولكنكم قوم تستعجلون !! 
 

 ===============================================
 

  ًثانيا
 نظرة عقالنية متأنية ياصاحب العقل أيها المتشائم

 
قد اليحتاج بعض أقوياء اإليمان عميقي العقيدة لمجرد قراءة هذا الجزء العقلي من الموضوع وربما يكتفي الكثير 

منهم بالجزء النقلي السابق ..  
هل آمنت ؟ .. بلى ولكن ليطمئن قلبي 

 من أحد .. ًأو باألحرى ليطمئن عقل كل قارىء .. فالبد من أن أعرج على تحليل أو ترتيب منطقي ال أظنه يقبل جدال
سيفصح من نفسه وبغير تدخل مني أو ذكر لرأيي عن مستقبل الجهاد في العراق بإذن اهللا . 

 
 -1 طرفا الصراع في العراق من هما ؟

 
نحن متفقون أن الصراع في العراق بين طرفين إثنين مهما تعددت المسميات واأللفاظ 

فهو صراع بين معسكر الحق ويمثله مجاهدو العراق وعلى رأسهم دولة العراق اإلسالمية المباركة ومن نهج نهجها 
من الجماعات الجهادية المباركة الذين لم يبدلوا ولم يغيروا بل هم على الحق ثابتون .. وبين معسكر الباطل وما 
أكثر أجناد هذا المعسكر من محتلين بشتى أصنافهم وروافض وطرزانيين وأحزاب ومنافقين ومرتدين وفصائل 

مقاتلة عميلة وإن ادعت الجهاد وصحوات مرتدة إلخ .. إلخ .. إلخ . 
 

 -2 حال معسكر الباطل
 

أظن لن يختلف معي أحد إن قلت أن معسكر الباطل قد بلغ غايته وأتى بكل ماوسعه من قوة وتحزب ودسيسة 
 .. وفوق ذلك هو ًومؤامرة .. وبلغ أوج قوته وبأسه فيما مضى من سنين أو شهور .. وأنه لم يعد لديه المزيد أبدا

في إضمحالل وكل يوم قوته تنقص عن اليوم الذي سبقه . 
 

ومن ال يريد أن يسلم بذلك ويقر بأن معسكر الباطل منحناه متجه لألسفل ال لألعلى بل والحتى ثابت على حاله .. 
  ًفهاكه األدلة والقرائن والتي أظنها التقبل دحضا

 
 ولم يبق إال أمريكا وجزء من بريطانيا ولم تعد هناك دول في العالم كله تقبل ً-1 عدد دول تحالف الغزو تقلص كثيرا

بوجود قوات لها في العراق .. وبالتالي فالتحالف الدولي يضعف وال يقوى .. صح ؟ 
 

 .. وآخذ في النقصان بالسحب المتوالي من ً-2 عديد قوات الغزو األمريكية بلغ أقصاه منذ حوالي بضعة عشر شهرا
األمريكان لبعض ألويتهم .. وكذلك فعل البريطانيون .. ثم هو في قادم األيام سينقص أكثر .. واألمريكان 

 .. وكل الخالف بين الديموقراطيين والجمهوريين هو حول عدد األلوية والكتائب ًوالبريطانيون يصرحون بذلك علنا
التي يريدون سحبها ومتى بالضبط يتم ذلك .. أي كالهما متفقين على ضرورة تقليص القوات أكثر فأكثر .. إذن فعدد 

الجنود األمريكان وعلى كل األحوال ينقص وال يزيد وبالتالي يضعفون وال يقوون ... صح ؟ 
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-3 رأس األفعى أمريكا تحيط بها المشاكل والمصائب وهي تزداد عليها التقل .. والوجه لمقارنة حالها يوم غزت 
العراق بحالها اآلن .. والكارثة اإلقتصادية تخنقها .. والمصيبة األفغانية تربكها وتخلط أوراقها .. واإلنتخابات 

 إلتخاذ قرارات عشوائية متخبطة .. والمشكلة ًالداخلية والصراع السياسي الداخلي يثقل كاهل ساستها ويدفعهم دفعا
اإليرانية تلح عليها وتنغص عليها عيشها في العراق وغيره .. والرعب من عملية قاعدية داخل ديارها يقض 

مضجعها .. والمشاكل تزيد عليها كل يوم فتضعف وال تقوى ... صح ؟ 
 

-4 صحوة الردة والضرار كانت قد بلغت أوج قوتها منذ أشهر عديدة .. ومن ذلك الحين وهي في إنحدار وتفكك 
 سواء بسبب ضربات المجاهدين .. أو بسبب عقاب اهللا لهم بأيدي حلفاءهم أو ًوضعف .. وكل يوم يمر يزيدها ضعفا

حتى بأيديهم هم .. واليمكن مقارنة قوتها في الماضي مع قوتها اآلن أو في المستقبل .. فالجميع حتى من أنشأها 
يعلم بأنها حالة مؤقتة وزائلة ال محالة .. وهي اآلن في مرحلة ضعف ولم يبق إال النهاية المحتومة .. والوقت 

ضدها وليس في صالحها ... صح ؟ 
 

 بلغوا أوج قوتهم وبأسهم وأتوا بكل ماوسعهم من حيلة ومن خيانة ً-5 فصائل الردة من أدعياء الجهاد .. أيضا
ونجاسة وأمر كثير منهم فضح في العراق .. وكل يوم يمر ينفض الناس من حولهم أكثر مما سبقه .. والخالفات 

بينهم أضحت شديدة .. ويفضحون بعضهم البعض بسبب التكالب على الدنيا .. وبالتالي كل يوم يمر هم يضعفون وال 
يقوون ... صح ؟ 

 
 .. وكان مخلب قط قذر ينهش ً شرساً-6 جيش المخزي من أشد من كاد للجهاد والمجاهدين وقاتلهم وأهليهم قتاال

 بغض النظر عن األسباب .. وكل ً جداً في لحومهم ويطعن في ظهورهم .. واآلن جيش المخزي قد ضعف كثيراًدائما
 ال قوة ... صح ؟ ًيوم يمر يزداد ضعفا
 

-7 إيران مشاكلها مع أمريكا وما يسمى المجتمع الدولي كبيرة .. وهي خائفة من أن ترتكب أمريكا أو إسرائيل 
الحماقة الكبرى بضربها .. وهي تضطر لتقديم تنازالت في أماكن كثيرة من العالم لتحتفظ بنصيب من الكعكة العراقية 
.. ولعل أبلغ مثال على ذلك تنازالت حزب اهللا في لبنان وقبوله بالرئيس اللبناني والحكومة الذين إختارتهم أمريكا .. 

 في اليمن على حساب الحوثي ولصالح عبد اهللا صالح وعمه األمريكي .. وغاية ما تتمناه إيران في ًوالتنازالت أيضا
 في السيطرة على العراق كله ًالعراق اليوم هو السيطرة على الجنوب الشيعي عبر عمالءها .. وقد فقدت األمل تماما

 للتضحية بجيش ًوالشمال الكردي والوسط السني تعلم هي علم اليقين أن ال ناقة لها فيه وال جمل واضطرت اضطرار
المهدي والذي كانت تعول عليه لفرض سيطرتها على جزء كبير من الوسط السني .. وبالتالي هي في عموم العراق 

تضعف وال تقوى ... صح ؟ 
 

إذن كل أطراف معسكر الباطل أو جيش الشر كانت قد بلغت أقصى قوتها وأمدها وهي في حالة إنحدار مستمر 
 وال يسمح ً جداً عن الذي قبله .. وحتى يكون المرء عقالنياًوتضعف وال تقوى .. وهي كل يوم يمر تزداد ضعفا

لعاطفته أن تتدخل فالبد لي من اإلقرار بحقيقة أن الطرف الوحيد في معسكر الباطل الذي يقوى هو الحكومة العراقية 
" حكومة المالكي " وجيشها وشرطتها ... أما باقي أعضاء تحالف الشر فجميعهم يضعفون بشدة وينحدرون بعنف . 

 
تبقى حكومة المالكي وهي إلى أحد حالين : 

-1 إما أن تكتفي بالحكم والسيطرة على الثلث الشيعي في حالة تقسيم العراق كما أتوقع وأظن .. وعندها فستخرج 
من معادلة الصراع مع المجاهدين الذين سيتركزون وبالطبع في الثلث السني .. وسيكون ذلك إلى حين وحتى يأذن 

اهللا بأن يسيطر المجاهدون على هذا الثلث وبعدها فلكل حدث حديث . 
 

 إال إني ً-2 وإما أن اليتقسم العراق فتبقى حكومة المالكي حكومة على العراق كله .. وهذا وإن كنت أستبعده تماما
 ولو كفرض جدلي .. وعندها فيجب على حكومة المالكي ليستمر الصراع كما هو اآلن بدون إنتصار ًسأناقشه أيضا
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واضح ألحد المعسكرين أن تكون في قوة كل أعضاء تحالف الشر الذين ضعفوا .. لتتمكن بإزدياد قوتها من تعويض 
ضعف كل باقي أطراف التحالف .. وهذا في رأيي شبه مستحيل .. فمهما بلغت حكومة المالكي من قوة فال يمكن أن 
تكون ولو بعشر قوة األمريكان .. كما أنها سنواجه مشاكل مروعة في الثلث السني ليس من المجاهدين فحسب .. 
بل من عامة الناس بل حتى من حلفاءها القدامى من خونة أهل السنة .. فحكومة المالكي ولدت وكانت وستظل 

حكومة رافضية من الصعب على أغلب أهل السنة حتى ولو ارتدوا القبول بها . 
 

 ينكره . ًكان هذا حال األعداء وفسطاط الكفر ومعسكر الباطل .. بدون مبالغة والتفاؤل وال أظن أن أحدا
 
 

-3 حال معسكر أهل الحق 
 

 وبحكم اهللا من فوق سبع سماوات أن نصرة الحق حاصلة المحالة وهي وعد اهللا ولن يخلف اهللا ًرأينا كيف أنه عقديا
وعده .. ورأينا ماهي صفات المؤمنين الذين يستحقون النصر .. وشهدنا لمجاهدي العراق بأننا نظنهم من المؤمنين 

.. ورأينا كيف أن كل شروط النصر من تمحيص وإبتالء قد تحققت .. ولم يبق إال اإلقرار بأن نصر اهللا قريب .. 
ولكني هنا أخاطب العقول وأسرد الحقائق فأقول : 

 
-1 معسكر الحق وعلى رأسه دولة العراق اإلسالمية حفظها اهللا قد بلغ منذ مدة أدنى مراحل ضعفه وقت أن ارتد 

الكثير من الناس .. وأفصحت فصائل الردة عن خبيئتها .. وفجرت صحوات الضرار .. واسـتأسد الروافض 
والبشمركة .. وجلب األمريكان بخيلهم ورجلهم .. وبالتالي فهذا المعسكر قد تعرض إلنتكاسات غير مسبوقة .. وقتل 

 من حاضنته الجهادية وانقلب عليه خاصة الناس وعامتهم ًوأسر وشرد منه الكثيرون .. وفقد الكثير بل والكثير جدا
.. وكلهم يرميه برصاصة فإن لم تكن رصاصة فبحجر ... صح ؟ 

 وهذا يخالف ًوبالتالي فهو بالفعل قد وصل قاع الضعف منذ مدة .. وليس بعد القاع إال أحد أمرين إما الزوال تماما
لن أقول أمر اهللا - فأنا هنا أتحدث بعقالنية محضة - وإنما يخالف كل ما شهدناه وخبرناه من أخبار معسكر الحق 

وصوالته في أدنى مراحل ضعفه .. أما األمر الثاني بعد الوصول إلى القاع ومادام ليس هناك زوال فهو إذن 
النهوض من جديد لبلوغ القمة مرة أخرى .. وهذا ما نشاهده ونلمسه ونسمعه من أخبار كلها تبشر بذلك وبدون أي 

عاطفية أو إغراق في التفاؤل . 
إذن معسكر الحق قد عاد يقوى مرة أخرى .. صحيح لم يبلغ بعد قوته األولى ولكنه في تصاعد وكل يوم يمر فهو 

يقوى وال يضعف بعكس أعداءه الذين يضعفون وال يقوون ... صح ؟ 
 

-2 كل من هو جائز بحقه الردة والخيانة قد ارتد وخان وقت أن كان معسكر الحق في أدنى مراحل ضعفه وانتهى 
األمر .. ولم تعد هناك فرصة لظهور مرتدين جدد وخونة جدد وناقضي بيعة جدد .. فمن ثبت صدقه والمعسكر في 
أشد مراحل ضعفه اليمكن أن يخون وقد بدأ المعسكر يقوى .. وبالتالي فجند معسكر الحق يزيدون وال ينقصون .. 

أو في أسوأ األحوال يثبتون وال ينقصون ... صح ؟ 
 

-3 كثير من عامة الناس بدؤا يفيقون على الحقيقة ويعلمون ماهي الصحوة .. وماهي فصائل الردة .. ومن هم 
الروافض والبشمركة .. وبالتالي فإن ندم الناس على مافرطوا من قبل في حق المجاهدين وعودة بعضهم يزيد مع 

الوقت واليقل .. وبالتالي فالحاضنة الجهادية لمعسكر الحق تتوسع وال تنكمش ... صح ؟ 
 

-4 الشواهد كثيرة على تحسن الوضع العسكري لمعسكر الحق .. وال أدل من ذلك على الفشل الذريع لما أسموه 
األنجاس حملة الموصل .. وبقاء الموصل تحت سيطرة المجاهدين من معسكر الحق . 

وكذلك الحملة الثانية التي ينوي األشرار شنها على ديالى .. فلو كانت حملتهم األولى أجلت المجاهدين كما يدعون 
فما حاجتهم لحملة ثانية . 

ثم العمليات العسكرية تعود بتؤدة وتصاعد إلى األنبار رغم كل أفعال ومكائد معسكر الشر .. وصحيح أنها ليست في 
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 . ًمعدالتها األولى "قبل الصحوات اللعينة" .. ولكن ال ينكر أحد أنها تعود وبتصاعد بعد أن كانت قد توقفت تماما
وكذلك العمليات العسكرية في كردستان العراق وبعد توقف كامل .. هاهي عادت وإن كانت قليلة ولكنها عادت . 

 في تصاعد منذ بضعة أشهر .. وكلنا لمسنا ذلك . ًوعمليات بغداد أيضا
إذن الوضع العسكري لمعسكر الحق يقوى مع األيام وال يضعف ... صح ؟ 

 
 ً جداً-5 تحالفات معسكر الحق سواء بين أطرافه أو بين بعض العشائر األصيلة بدأ يقوى ويعود بشكل أفضل كثيرا

مما صار إليه حاله بعد صولة الباطل وتكوين الصحوات .. والنصرة بين أهل الحق أصبحت أوضح للرائي من قبل .. 
وما بيان أنصار اإلسالم األخير إال مثال واضح على ذلك . 

وكذلك خطاب األمير البغدادي والصلح الذي أعلنه اليمكن أن يشك عاقل أنه نتج عنه حلفاء جدد ولو حتى قليلون ... 
إذن حلفاء الحق لمعسكر الحق يزيدون وال ينقصون ... صح ؟ 

 
-6 المجاهدون إخوة كلهم يد على من سواهم .. ومن البديهي المعروف أن أهل الجهاد في أقطاب المعمورة هم 

 وكلهم مدد لكلهم . ًواحد وعلى قلب رجل واحد .. كلهم يرفدون بعضا
والجهاد يقوى بفضل اهللا وبشكل مذهل في أفغانستان .. وكذلك في الصومال .. فهل تظنون المجاهدين تاركي 

إخوانهم في العراق ؟ هذا مستحيل واهللا . 
إذن تحالف معسكر الحق في العالم يقوى واليضعف ... صح ؟ 

 
-7 الخبرة األمنية الغير مسبوقة التي اكتسبها معسكر الحق من األحداث المريرة التي حصلت أكسبته قدرات أمنية 

مميزة .. وحصنته بشكل أكيد من احتمال اختراقات جديدة .. بل أكثر من ذلك فإن تركيز الدولة على العمليات األمنية 
 ومميزة .. ولعلي ال ًلفترة طويلة ( فترة أدنى مراحل الضعف العسكري ) أكسبها جهاز أمني ذو قدرات خاصة جدا

 إن قلت أكسبها جهاز مخابرات شبه كامل وعلى مستوى راقي .. وبالتالي فأمن معسكر الحق يزيد ًأكون مبالغا
والينقص ... صح ؟ 

 
وبإختصار معسكر الحق يقوى وال يضعف وأعداءه يضعفون وال يقوون .. وكل يوم يمر فالحق ومعسكره أقوى من 

الذي قبله .. والباطل ومعسكره أضعف من الذي قبله . 
فما ظنكم أيها المتشائمون ؟ لمن تكون الغلبة في يوم ما ؟ 

ألم أقل لكم أال إن نصر اهللا قريب . 
 
 

 ًثالثا
 أحداث إن حدثت تعجل نصرة الحق وهزيمة الباطل في العراق

 
 فإنه حتى التوقعات واإلستنتاجات ألحداث كبيرة ينتظرها العالم أو بعض الناس في العالم ًباإلضافة لما ذكرته سابقا

.. لو دققنا فيها لرأينا أن حدوثها هو نصرة غير مسبوقة وسريعة للغاية لمعسكر الحق في العراق وإن كان وقوعها 
 بحال إلنتصار هذا المعسكر . ًليس شرطا

 
-1 ماذا لو وقعت ضربة قاعدية مباركة في قلب أمريكا وكثير من الناس يتوقعها وأنا منهم ؟ 

 في نصر غير مسبوق لمجاهدي العراق . ًأظن ال أحد يحتاج إجابة مني .. فالكل يعلم كيف ستكون سببا
 

 ؟ ً-2 ماذا لو وقعت ضربة أمريكية حمقاء هرقاء غبية إليران .. وإن كنت أستبعدها تماما
 لن يستفيد أحد من ذلك سوى المجاهدين وعلى رأسهم مجاهدي العراق . ًأيضا

 
 

 ًرابعا
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العبرة لمن اعتبر 
 

يذكرني موقف بعض اإلخوة المتشائمين هذا وبالضبط بما حدث بعد غزو األمريكان واجتياحهم ألفغانستان في عام 
2001 وبعد أحداث سبتمبر المباركة . 

 .. فقد كانت ً شديداًأذكر وقتها أنني كنت أبشر بالنصر .. وكان كثير من اإلخوة يتعجبون وبعضهم يلومني لوما
وقتها األخبار ال تتحدث إال عن اإلجتياحات األمريكية والقصف الهستيري على تورا بورا .. وخيانة األفغان وإنقالب 

القبائل ومطاردة بن الدن .. واإلشاعات مرة بقتله ومرة بالقبض عليه حفظ اهللا أسد اإلسالم وبدر التمام وأدامه 
غصة في حلوق الكافرين والمنافقين . 

 وال كذلك في صدقه .. فقد قال لي أتقي اهللا ياأخي ًوأذكر وقتها أن رد علي أحد اإلخوة الذين ال أشك في إخالصه أبدا
وال تعدنا بترهات فتسبب للناس في إحباطات عنيفة وذكر وهو صادق أن أحد اإلخوة المجاهدين الذين عادوا من 

أفغانستان وقتها قد قال له وبالنص :  
( واهللا ياأخي األمريكان العبين في حسبتنا لعب الطائرات ) 
 من نص كالمه . ًومازلت أذكر هذه العبارة .. ولوال أن أكشف عن شخصيتي لوضعت لكم إقتباسا

 
فلتنظروا باهللا عليكم في حال هذا األخ الفاضل ومدى احباطه وقتها وال شك عندي في أن الكثير من قراء هذا 

 عما آل إليه حال المجاهدين في أفغانستان وتحمدو اهللا وتخروا له ًالموضوع كانوا على حالته .. ثم لتتدبروا قليال
 ً .. ثم لتذكروا أن رب أفغانستان هو رب العراق .. وأن مجاهدي أفغانستان هم مجاهدي العراق وأنهم جميعاًسجدا

من المؤمنين الذين وعدهم اهللا بنصره .. وأن شروط النصر من تمحيص وإبتالء قد حصلت في كال البلدين وإن 
سبقت في أفغانستان .. وأنه اليبقى بعد ذلك إآل أن يقول المؤمنون متى نصر اهللا 

 
فيجيبهم فاطر السموات واألرض مالك الملك العزيز الجبار 

 
 أال إن نصر اهللا قريب

 
اللهم هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

 
واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل 

 
أخوكم 

يمان مخضب 
 

17 رجب 1429 
21 يوليو 2008 

 
 

 
 
 

__________________ 
ً للجهاد وارزقني شهادة في سبيلك مقبالًاللهم يسر لي طريقا

غيـــــــر مـدبر ترضى بها عني وتغفر بها ذنبي وتضحك بها مــني

اللهم ولمن أمــن على دعائي اللهم ال تحرمني إجابة الدعاء بكثرةذنوبي

اللهم أغلقت األبواب إال بابــــــك وتقطعت السبل إال سبيلك فال تردني صفرا
 

 يا إخوة ال تنسونا من دعائكم
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 األعضاء 5 قاموا بالدعاء لطريق العزه لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد (اليوم), باغي الهدى (اليوم), اباهاجر الكناني (اليوم), ali alkhnbri (اليوم), أبو زمن

#  2    
  

, AM 06:05 اليوم 

 سراقة بن مالك
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 237 
قام بالدعاء: 1

دعي له 55 مرات في 38 
مشاركات 

بارك اهللا في الكاتب والناقل

    

#  3    
  

, AM 06:21 اليوم 

 مكشر أنيابه
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 65 
قام بالدعاء: 0

دعي له 23 مرات في 12 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك.
للرفع

    

#  4    
  

, AM 08:23 اليوم 

 وا اسالماه
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: الـــــدقـــــمة
المشاركات: 2,106 

قام بالدعاء: 457
دعي له 125 مرات في 100 

مشاركات 

 يكفي اخي ان اهللا وعد
 

 واهللا لتهزمن امريكا في العراق وافغانستان...واهللا لتهزمن امريكا في العراق وافغانستان
 

وااليام دول

__________________ 
ارسم خطة..تحبك فخا..سدد نصحا..تنعش غفوة..

بـــرة..ِ عُطُل فكرا..تنقــــذ أخوة..فند أمرا..تبسِأعم
أسرج قلما..تردع شرا..تنصر ضعفا..تجلي عسرة..

 هفــــوة..تبدع حيــــلة..تردم ثغرة..ُبصرُر علما..تِخَذ
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#  5    
  

, AM 08:43 اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 14,326 
قام بالدعاء: 19

دعي له 1,728 مرات في 1,389 
مشاركات 

 جزاك اهللا خيرا أخي
وحفظ اهللا أخينا يمان

__________________ 
http://img67.imageshack.us/img67/7413/ekhlasssr1.png

    

#  6    
  

, AM 08:58 اليوم 

 ابو خطاب المري
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 76 
قام بالدعاء: 7

دعي له 51 مرات في 17 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك على النقل 
 

 وبارك اهللا في الكاتب وأسأل اهللا ان يجعله في ميزان حسناته
 

 فتفائلوا فإن الرسول صلى اهللا علي هوسلم كان يعجبه الفأل 
 

]ٌيبِرَ قِ اهللاَرْصَنَّ نِ إَالَقال تعالى[أ

__________________ 
 في أهمية إنزال الناس منازلهم ً فوق قدره .. إال وحط من قدري.. بقدر ما رفعت من قدره." إنها عبارة بليغة حقاًرحمه اهللا- ذات يوم أنه قال: "ما رفعت أحدا–نقل عن الشافعي 

 الصحيحة
 

 ( اذا سجن البعض قال اللهم اخرجني من هذا السجن فقط وهذا غلط غلط والمفروض ان يقول اللهم وقال االمام العالمة المحدث الشيخ سليمان بن ناصرالعلوان فك اهللا أسره

 ثبتني على دينك)

    

#  7    
  

, AM 09:04 اليوم 

 أبوالعز األثري
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 622 
قام بالدعاء: 167

دعي له 90 مرات في 67 
مشاركات 
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بارك اهللا في الكاتب والناقل

__________________ 
  -: وسطية اإلسالم ووسطية اإلنهزامقال الشيخ أبويحيى الليبي في كلمته الرائعة - 

ب وبإسم الوسطية عاث العائثون في مفهوم الجهاد، فسلطوا عليه أقالمهم وألسنتهم، فدنسوا محياه، ولوثوا رونقه، وراحوا يفرغون أحكامه في قال (
هزيمتهم وجبنهم وخورهم، ليخرجوها لنا بصفة ممسوخة ال يعرفها األولون وال يرضاها الصادقون ولكن يكفي أن يقتنع بها كفرة الغرب 

 .)المتحضرون
 

 جديدي: 
ƥƣĻĻĻĻĻĻĻسƜǁƐ Ǐك "ديدǐت ف ƲǆƬخ ƕǐƻǂش ƕǊǐƓبƟǁƑريرĻĻĻĻĻĻĻÝ 

 
    

#  8    
  

, PM 12:44 اليوم 

 القاعد العائد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 37 
قام بالدعاء: 0

دعي له 15 مرات في 13 
مشاركات 

 ما شاء اهللا جزاك اهللا كل خير
 
 

صدقت اخي = ولن تجد لسنة اهللا تبديال

    

#  9    
  

, PM 01:58 اليوم 

 حربا على كل حرب
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 326 
قام بالدعاء: 34

دعي له 35 مرات في 28 
مشاركات 

 اللهم إحفظ إخواننا المجاهدين في كل مكان
وزد إيمانهم وثبتهم علي الحق

__________________ 

(( إما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدا ))
اللهم خذ من اروحنا حتي ترضي

    

#  10    
  

, PM 02:21 اليوم 
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 خالد العسقالني
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 445 
قام بالدعاء: 67

دعي له 167 مرات في 122 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم اخوانى الكرام وسدد رمى المجاهدين 
 السمة االساسية لحرب العصابات فى مختلف البلدان اضرب واهرب 

والمواقع الثابتة يتمسك يبها لغرض تكتيكى محدود ثم االنسحاب واعتقد ان االخوة فى وزارة الدفاع ووزير الدفاع 
 يعلم ذلك جيد

ولعل اركز على ان المجاهدين فى كل العالم على قلب رجل واحد وهم يد على من سواهم ولن يتركوا ساحة الجهاد 
فى العراق وحدها فالمدد قادم اذا سنحت الظروف وسيعود المجاهدون اقوى من السابق ويعلنون دولة الخالفة 

 الراشدة باذن اهللا 
 ثم ان الضربات القاسية تزيد المجاهدين خبرة وقوة اذا واصلوا المسير مستفيدين من اخطائهم 

 فالبشرى باذن اهللا قائمة بنصر المجاهدين فى كل الساحات والمواقع 
 زوروا وشاركوا فى منتديات بيت المقدس الجهادية اضافة نوعية لالعالم الجهادى العهادف

www.al-amanh.net

    

#  11    
  

, PM 03:16 اليوم 

 أبو أسامة اليماني
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 3,307 

قام بالدعاء: 301
دعي له 580 مرات في 472 

مشاركات 

  }يوسف21َونُمَلْعَ يَ الِ النَّاسَرَثْكَنَّ أِـكَلَ وِهِرْمَى أَلَ عٌبِالَ غُّاهللاَ{و
 
 
 
 

اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وإمارة أفغانستان اإلسالمية والقسام إن كانوا على الحق واهدهم إن 
 زلوا عنه ومن يرفع راية التوحيد في كل مكان

 
 
 

 أما الرجال فال يفك أسرهم إال الرجال : من كلمات أمير المؤمنين بدولة العراق اإلسالمية
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__________________ 
األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة

مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي
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#  12    
  

, PM 04:06 اليوم 

 زيد89
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 37 
قام بالدعاء: 0

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

بارك اهللا فيك.

    

#  13    
  

, PM 06:41 اليوم 

neo-muslim 
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 11 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 4 
مشاركات 

 إن شاء اهللاًبارك اهللا فيك..... عسى أن يكون قريبا

    

#  14    
  

, PM 07:41 اليوم 

 الصارم الشامي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 254 
قام بالدعاء: 190

دعي له 63 مرات في 47 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك أخي الحبيب وأقول لكل أنصار الجهاد أبشروا بشروا استبشروا واهللا إن المعنويات مرتفعة والههم وهللا الحمد والمنة في علو والنصر
تهنوا بات قريبا أقرب مما يتصور الكثيرون على الرغم من قلة العدة إال أن إخوانكم جنود دولة اإلسالم في سعي دؤوب إلعادة مجد دولتنا المباركة فال 

 وال تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 
اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وانصر أميرنا أبي عمر البغدادي

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إنصر عبادك المجاهدين في كل مكان

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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