
  

 

 

 منتدى بيانات وإصدارات مراسلي المجاهدين>  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية 
8-12حركة الشباب المجاهدين/قرار من والي والية جوبا اإلسالمية بهدم القبور و األضرحة المرتفعة  

Welcome,  .
 آخر زيارة لك كانت:  

 
Your Notifications: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 

  طرق مشاهدة الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 منذ 5 ساعات 

 الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية
 

مراسل

 
المشاركات: 

 380
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 8-12حركة الشباب المجاهدين/قرار من والي والية جوبا اإلسالمية بهدم القبور و األضرحة المرتفعة 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 قرار صادر من والي والية جوبا اإلسالمية بهدم القبور و األضرحة المرتفعة أكثر من شبر .
 

د و على آله وصحبه أجمعين أما بعد: ّنا محمّالم على نبيّالة والسّ العالمين والصّ هللا ربُالحمد
 
 

 [ الحج : 41 ] ور }ُ األمُةَبِاقَ هللا عَ وِرَكْنُ المِنَا عْوَهَ نَ وِوفُرْعَوا بالمُرَ أمَ وَاةَا الزَّكُوَاتـَ ءَ وَوا الصَّالةُامَ أقـِضْي األرِ فُكـَّنـَّاهمَ إن مَ{ الذينقال تعالى : 
 

 أبو بكر الزيلعي - حفظه اهللا - والي والية جوبا اإلسالمية قرارا بهدم القبور و األضرحة المرتفعة أكثر من شبر ُبعد صالة عيد األضحى المبارك، أصدر الشيخ
حترم في كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الوالية لألسباب التالية: ُعرف به و يُو إبقاء ما ي

 
ني -1 تنفيذا ألمر المصطفى صلى اهللا عليه وسلم، فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي الهياج األسدي قال: قال لي علي رضي اهللا عنه: أال أبعثك على ما بعث

 إال سويته".. ً مشرفاً إال طمسته و ال قبراًعليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أال تدع تمثاال
 

يرا عبادتهم -2 ألن التساهل في أمر القبور و األضرحة يؤدي إلى تعظيم أصحابها و تقبيل هذه األضرحة و النذور لها و التبرك و التمسح بها و استالمها و أخ
 أو يكتب عليها، و كل هذه األضرحة و القبور يجب أن َمن دون اهللا ، و قد نهى المصطفى صلى اهللا عليه و سلم أن يزاد عليها غير ترابها أو تجصص

تسوى باألرض. 
 

 و سلم حال -3 حماية لجناب التوحيد، و إزالة لكل الوسائل و األسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك، وألن التأخر في تنفيذ أوامر الرسول صلى اهللا عليه
، بل و يحج القدرة و الشوكة أمره خطير و عاقبته وخيمة، خصوصا و في الصومال يوجد الكثير من األضرحة التي تعبد من دون اهللا و يقدم لها سنويا القرابين

إليها . 
 

 عليهم، -4 لما أسلم أهل الطائف و طلبوا منه صلى اهللا عليه و سلم أن يترك هدم الالت شهرا لئال يروعوا نساءهم وصبيانهم حتى يدخلهم الدين، فأبى ذلك
ى الرسول صلى اهللا عليه و سلم أن يتأخر عن تنفيذه َ أبٍوأرسل معهم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب، و أمرهما بهدمه، فكيف يمكن لنا أن نتباطأ عن أمر

و لو شهرا.  
 

 الحسبة كل هذه األسباب مجتمعة أدت بالشيخ أبي بكر الزيلعي والي الوالية - حفظه اهللا - إلى اإلعالن عن هذا األمر العظيم، و شرع المجاهدون و خاصة جيش
في إزالة هذه األضرحة و القباب التي تقام فيها المقامات تلبية ألمر الرسول صلى اهللا عليه و سلم و طاعة ألميرهم والي الوالية. 

 
لن هذا الخبر و جدير بالذكر أن الوالية اإلسالمية قامت بهدم كنيسة شهيرة بمدينة ( كسمايو ) و ذلك في أول يوم عيد الفطر من العام الحالي ، و نحن إذ نع

 من دون اهللا الولي األعلى، سواء ّالسار نبشر األمة اإلسالمية بأننا سائرون على الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصالة والسالم، و نعلن الحرب على كل معبود و ند
كان ضريحا أم طاغوتا. 

 
 

اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر 
 

} َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب 
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم 
 
 
 

ين ِاهدَجُ المِابَة الشَّبَكَرَالقسم اإلعالمي لح
ال )) َي الصُّومِة فَرْسُ العُ(( جيش

االثنين 10 ذو الحجة 1429 هـ 
 8/12/2008

 
(مركز صدى الجهاد لإلعالم) المصدر : 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=37813&highlight=%C7%E1%D4%C8%C7%C8



 
الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية 

 نينِؤمُ للمٌيضِحرَ تَين وِاهدَجُار المَ ألخبٌصدَر
 
 

. PM 06:32التعديل األخير تم بواسطة : الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية بتاريخ منذ 4 ساعات الساعة 

   

#  2    
  

 منذ 4 ساعات 

 قناص الحسبة
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 254

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  3    
  

 منذ 4 ساعات 

 سامي123
 

عضو

 
المشاركات: 

 99

 

 اهللا اكبر وهللا الحمد والمنه ... اهللا اكبر وهللا الحمد والمنه ... اهللا اكبر وهللا الحمد والمنه
َونُمَلْعَ يَ الَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَو

 
اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم والحقنا بهم يا كريم وامددهم بجند من 

عندك يا رب العالمين
اللهم من أراد بالمجاهدين سوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وافضحه على رؤوس األشهاد وخذه اخذ عزيز مقتدر يا حي 

يا قيوم اللهم امين
 

الدم ... الدم ... الهدم ... الهدم
 

الذبح ... الذبح ... السحل ... السحل
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#  4    
  

 منذ 4 ساعات 

 قناص الدولة االسالمية
 

مشرف

 
الدولة: دولــــة الــعــراق االسالميـــــة

المشاركات: 7,811 

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  5    
  

 منذ 4 ساعات 

 المرصاد
 

عضو

 
الدولة: بالد الشام( لبنان )

المشاركات: 50 

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  6    
  

 منذ 3 ساعات 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=37813&highlight=%C7%E1%D4%C8%C7%C8

http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181351
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181351
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181351
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=181359&postcount=4
http://faloja1.net/vb/report.php?p=181359
http://faloja1.net/vb/member.php?u=1179
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181359
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181359
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181359
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=181361&postcount=5
http://faloja1.net/vb/report.php?p=181361
http://faloja1.net/vb/member.php?u=947
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181361
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181361
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=181361
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=181448&postcount=6
http://faloja1.net/vb/report.php?p=181448


 المال جليبيب
 

عضو متألق

 
الدولة: اماره القوقاز االسالمية

المشاركات: 1,200 

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  7    
  

 منذ 3 ساعات 

mousa 
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 380

 

اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر 
 

} َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب 
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  8    
  

 منذ 3 ساعات 

 القناص1427
 

عضو

 
المشاركات: 

 44
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بارك اهللا فيكم

   

#  9    
  

 منذ 3 ساعات 

okbah ben ali 
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 342

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

والعزة لإلسالم 

   

#  10    
  

 منذ 17 دقيقة 

faisal1722 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 29

 

 اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

 اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب
 

اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم

   

#  11    
  

 منذ 11 دقيقة 

abu qudamah 
 

عضو جديد

 
mogadishu/centre of the jihad in africa :الدولة

المشاركات: 10 
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َِّهللاَو{ 
 }َونُمَلْعَي ال َينِِقافَنُمْال نَِّكَلَو َينِِنمْؤُمِْللَو ِِهولُسَِرلَو ُزَّةِعْال ِ
 األحزاب هازم الحساب سريع الكتاب منزل اللهم
 ـهم صفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في كان ومن المرتدين وإخوانهم الصليبيين اإلثيوبيين اهزم

__________________ 

 
 ْمِبِّهَ رَندِاء عَيْحَ أْلَ بًاتاَوْمَ أِّ اهللاِيلِبَي سِ فْواُلِتُ قَينِنَّ الَّذَبَسْحَ تَالَو

 َونُقَزْرُي

 
 نسال اهللا ان يرزقنا الشهادة فى سبيله مقبلين غير مدبرين

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=37813&highlight=%C7%E1%D4%C8%C7%C8



 
 ة ولرسوله وللمؤمنينّاهللا أكبر وهللا العز

اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر
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*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
 

تعليمات المشاركة 

 post new threadsmay notYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
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