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الخطة لقتل باراك أوباما  :خاص بالموحدين من أھل أرض الكنانة
لوحة التحكم

التعليمات

قائمة األعضاء

ال تق وي م

المشاركات جديدة

البحث

تسجيل الخروج

روابط سريعة

الصفحة  1من 2

عرض أول مشاركة غير مقروءة

أدوات الموضوع

منذ  21ساعات

إبحث في الموضوع

< 2 1

التقيي م:

#1

المشاركات 288 :

بغداد الخالفة
شامخ نشيط
الخطة لقتل باراك أوباما  :خاص بالموحدين من أھل أرض الكنانة

أعوذ با من الشيطان الرجيم
بسم ﷲ الرحمن الرحيم الرحيــــــــــــــــم
الحمد ثم الحمــد القوي القھــــــــــــــــــــــار
قاصم الجبابرة ومھلك األكاسرة ومدمر الطواغيـــت
مالك الملك الحكيم المنتقم ذو البطش الشديــــــــــد
وصلي اللھم على نبي الملحمـــــــــــــــــــــــــــــة
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الذبـــــــــــــــــــــــــــــــاح الضحـــــــــــــــــــوك
قائد الصحابة والمجاھدين المبعوث بالسيــــــــــف
وعلى آله وصحبه ومن سار بسنته إلى يوم النشور

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
و بعــــــــــــــــــــد

إلى المسلمين الموحدين ذوي الغيرة على دين ﷲ وحرماته
إلى عشاق الجنان وحورھا الحسان إلى أحفــاد صالح الدين
إلى الذين ما وھنوا وما استكانوا وبوعد ﷲ أيقنوا وتيقنوا
ھذا سفاح الروم قاتل المسلمين اآلمنين ھادم البيــوت ومشرد
العوائل ذباح األطفال والنساء والشيب والشبان قد أتى ديارنا
بخيله ورجله إلستكمال مشروع دعمه العسكري واللوجستــي
إلى الصھاينة المحتلين لقدسنا الحبيب وھو الذي قال إن القدس
عاصمة إسرائيل األبدية

قال السميع العليم في كتابه العزيز
} َيا َأُّيَھا الَّنِبُّي َجاِھِد اْلُكَّفاَر َواْلُمَناِفِقيَن َواْغلُْظ َعَلْيِھْم َوَمْأَواُھْم
س اْلَم ِ
صيـــــــُر { سورة التوبة73 :
َجَھَّنـــــــــــــــُم َوِبْئــــــــــ َ
} َيا أَُّيَھا الَِّذيَن آَمُنوا َال َتَّتِخُذوا َعُدِّوي َوَعُدَّوُكْم أَْوِلَياء ُتْلقُــــــوَن

6/4/2009 1:11 PM

2 of 15

http://www.shmo5alislam.net/vb/showthread.php?t=39110

الخطة لقتل باراك أوباما  :خاص بالموحدين من أھل أرض الكنانة  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

ِإَلْيِھم ِباْلَمَوَّدِة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاءُكم ِّمَن اْلَحِّق { سورة الممتحنة1
ﷲِ أَْو ُمُّتْم لََمْغِفَرةٌ ِّمَن ّ
}َولَِئـن قُِتْلُتْم ِفي َسِبيِل ّ
ﷲِ َوَرْحَمٌة َخْيــــٌر
ِّمَّمـــــــــــــــــــــــا َيْجَمُعـــــــــــــــــــوَن{ سورة آل عمران157 :
َ
}َوِإن َّنَكُثوْا أْيَماَنُھم ِّمن َبْعِد َعْھِدِھْم َوَطَعُنوْا ِفي ِديِنُكْم َفَقاِتلُوْا أَِئَّمَة
اْلُكْفِر ِإَّنُھْم الَ أَْيَماَن لَُھْم لََعلَُّھْم َينَتُھــــــــــــوَن{ سورة التوبة12 :
} َقاِتلُوُھْم ُيَعِّذْبُھُم ّ
صْرُكْم َعَلْيِھْم َوَي ْ
ش ِ
ف ُ
صُدوَر َقْوٍم ُّمْؤِمِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن { سورة
ﷲُ ِبأَْيِديُكْم َوُيْخِزِھْم َوَين ُ
التوبة14 :
عن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه قال  :إن رســــول ﷲ
صلى ﷲ عليـــــــــــه وسلـــــــــــــم قــــــــــــــــــال
) ال يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا (  .رواه مسلم
جاء في الحديث عنه عليه الصالة والسالم ِ :لل َّ
شِھيِد ِعْنـــــَد َّ ِ
ﷲ
ِس ُّ
صاٍل ُ :يْغَفُر لَُه فِي أََّوِل َدْفَعٍة َ ،وَيَرى َمْقَعَدُه ِمْن اْلَجَّنــــــِة
ت ِخ َ
َوُيَجاُر ِمْن َعَذا ِ
ضُع َعلَى
ب اْلَقْبِر َ ،وَيأَْمُن ِمْن اْلَفَزِع األَْكَبِر َ ،وُيو َ
َرْأِسِه َتاُج اْلَوَقاِر اْلَياُقوَتُة ِمْنَھا َخْيٌر ِمْن الُّدْنَيا َوَما ِفيَھا َ ،وُيَزَّوُج
اْثَنَتْيــِن َوَسْبِعيَن َزْوَجًة ِمْن اْلُحوِر اْلِعيِن َ ،وُي َ
شَّفُع ِفي َسْبِعيَن ِمْن
أََقاِرِبِه  .رواه اإلمام أحمد والترمذي وابن ماجــــــــــــــــــــــــــه
وصححه األلباني .
وفي رواية سعيد بن منصور  :إن للشھيد عند ﷲ ِخصاًال ُ :يغفر
فى أول دفقة من دمه  ،وَيرى مقعده من الجنة  ،وُيَحلّى ُحلّــــــة
اإليمان  ،ويزوج من الحور العيـــــــن  ،ويجار من عذاب القبــر
ويأمن من الفزع األكبر  ،ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوته
منه خير من الدنيا وما فيھا  ،ويزوج اثنتين وسبعين زوجه من
الحور العين  ،ويشفع فى سبعين إنسانا من أقاربه .
روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد ﷲ األنصاري رضي
ﷲ عنھما أن النبي صلى ﷲ عليه وسلم قال له  :يا جابر مــالي
أراك منكسرا ؟ قال  :قلت  :يا رسول ﷲ استشھد أبي وتــــــــرك
عياال وَدْيناً  .قال  :أفال أبشرك بما لقي ﷲ به أباك ؟ قـــال  :بلى
يا رسول ﷲ  .قال  :ما كلّم ﷲ أحدا قط إالَّ ِمن وراء حجـــــــــاب
وَكَّلم أباك ِكفاحا  ،فقال  :يا عبدي َتَمّن علّي أُعِطك  .قال  :يا رب
تحييني فأ ُقتل فيك ثانية ! فقال الرب سبحانه  :إنه سبق ِمِّنـــــــي
أنھم إليھا ال يرجعون  .قال  :يا رب فأبلغ من ورائي  .قــــــــال :
فأنزل ﷲ تعالى َ ) :وال َتْحَسَبَّن اَّلِذيَن ُقِتلُوا ِفي َسِبيِل َّ
ﷲِ َأْمَواًتــا
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َبْل أَْحَياٌء ِعْنَد َرِّبِھْم ُيْرَزُقوَن ( .
قال شيخ اإلسالم بن تيمية )) من كان كثير الذنوب فأعظـــم
دوائه الجھاد فإن ﷲ عز وجل يغفر ذنوبه كما أخبر ﷲ في
كتابه بقوله سبحانــــــه وتعالى ] يغفر لكم من ذنوبكم [ ((
مجموع الفتاوى . 28/421
فيا أمة اإلسالم ھاھو ھبل العصر قد حل بديارنا مطوقا بزبانيته
فراعنة مصر أحيلوا نھاره نارا أشعلوھا حربا تمحق الكافريـــن
وأولياءھم إنتصروا لنبيكم وأمتكم دونكم المجرم السفاح أوباما
فجروا محيطه ساعة خطابه المقرر في جامعة القاھرة والحرس
الجمھوري ال تعطوا الدنية في دينكم

أقتلوا فرعون العصر ولكم الجنة
جنات عدن تجري من تحتھا األنھار خالدين فيھا أبدا
أقتل ھبل ولك الخلد
أفضل خطة لقتل أوباما
الحزام الناسف
الحزام الناسف
الحزام الناسف
يا مؤمن يا موحد
صم نھارك في الدنيا وأفطر ليلك في جنات النعيم
رحمك ﷲ يا إسالمبولي رجل والرجال قليل
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تصنيع الحزام الناسف
.This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 716x236

http://ia310821.us.archive.org/3/ite...sson-28-hl.ram
http://www.adrive.com/public/1426c01...21a9f9db6.html

كيفية تصنيع الحزام الناسف
http://www.megaupload.com/?d=4IWCDU2L
آو
http://www.sendspace.com/file/ny8ie8
او
http://www.megaupload.com/?d=1TLDE6ON

آو
http://www.fileflyer.com/view/54OhUA7
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آو
http://www.fileflyer.com/view/zgNbDBZ
NEMO-4.zip - 70,4 MB
http://www.zshare.net/download/nemo-4-zip.html

NEMO-4.zip - 70,4 MB
http://www.zshare.net/download/nemo-4-zip.html
فيلم لكيفية تصنيع قنبلة من انبوبة البوتجاز
http://www.megaupload.com/?d=ZZ39VCD4
 مواد متفجرة9 تسع افالم لكيفية تصنيع
http://www.megaupload.com/?d=4PNCPL8B
فيلم زرع االلغام
http://www.megaupload.com/sa/?d=FV64T2GO
فيلم تصنيع الصاعق
http://www.megaupload.com/?d=ERV4BSUF
فيلم كيفية عمل الحزام الناسف
http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL
فيلم سجيل العبوة اليدوية المضادة للدروع
http://www.megaupload.com/?d=OIBC30P6
فيلم لكيفية صنع عبوة رعد
عبوة رعد )عبوة ضد االفراد عن بعد(موجھة
http://www.megaupload.com/sa/?d=70ID0QIR

دركم رجال دولة العراق اإلسالمية
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كتبه العبد الفقير  :بغداد الخالفة
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
وﷲ المستعان وعليه التكالن.
اللھم منزل الكتاب ومجري السحاب وھازم األحزاب ،اھزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصھينين  ،ومن حالفھم ...
اللھم اجعلھم وعتادھم غنيمة للمسلمين..
اللھم دّمرھم وزلزلھم..
اللھم أنت عضدنا وأنت نصيرنا  ,اللھم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل..
وﷲ أكبر
سوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكَّن اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن{
}َو ِ َّ ِ اْلِعَّزُة َوِلَر ُ

#2

منذ  20ساعات

المشاركات 821 :

محمد السلفي
مراقب قسم الدعوة والتوحيد والمناظرات
جزاك ﷲ خيرا

منذ  20ساعات

#3

المشاركات 288 :

بغداد الخالفة
شامخ نشيط

رحمك ﷲ يا إسالمبولي رجل والرجال قليل
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#4

منذ  19ساعات

المشاركات 169 :

حفصة
شامخ نشيط
بارك ﷲ فيك الرابط ھنا ال يعمل
فيلم كيفية عمل الحزام الناسف
http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL

#5

منذ  18ساعات

المشاركات 288 :

بغداد الخالفة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة الناصر صالح الدين

يا اخى العزيز ھذا الموضوع ليس بالسھوله التى تتكلم عنه فھذا الرجل لديه حراسه يحيطون به من كل ناحيه و
على مسافه  100متر فكيف الوصول له

أخي الحبيب لم أقصد القول أن العملية سھلة
أو أن الحزام الناسف يكفي للقضاء على الكلب
وإنما قصدت أنه بأقل األحوال قتل أكب عدد ممكن
من المتجمعين حوله وعلى أي بعد سواء مائة أو
مائتين متر المھم وصول رسالة األمة إلى البيت
األسةد وعبيده والھالم أجمع ليعلموا أننا شرفاء
وال نعطي الدنية في ديننا .
وكما قال أخي عيون الزرقاوي أن ھذا المرتد
الينفع معه إال الصواريخ و سواء كانت قاذفة
آر بي جي أو غيرھا .....المھم تأدي الغرض
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اللھم نصرك يا أرحم الراحمين

#6

منذ  18ساعات

المشاركات 288 :

بغداد الخالفة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة حفصة

بارك ﷲ فيك الرابط ھنا ال يعمل
فيلم كيفية عمل الحزام الناسف
http://www.megaupload.com/sa/?d=1I2XBZGL
تفضلي أختي الكريمة
روابط جديدة
كيفية تصنيع الحزام الناسف
http://www.zshare.net/download/6090121199a4e2f3
تسع افالم لكيفية تصنيع  9مواد متفجرة
/http://www.zshare.net/download/60901520393c9962
فيلم زرع االلغام
/http://www.zshare.net/download/60901716b2a6cdee
فيلم تصنيع الصاعق
/http://www.zshare.net/download/60901830a4e69da2

منذ  18ساعات

#7

المشاركات 169 :

حفصة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة بغداد الخالفة

تفضلي أختي الكريمة
روابط جديدة
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ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﺍﳊﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺳﻒ

http://www.zshare.net/download/6090121199a4e2f3

تسع افالم لكيفية تصنيع  9مواد متفجرة
/http://www.zshare.net/download/60901520393c9962

فيلم زرع االلغام

/http://www.zshare.net/download/60901716b2a6cdee

فيلم تصنيع الصاعق

/http://www.zshare.net/download/60901830a4e69da2

جزاك ﷲ خيرا اخي الكريم

#8

منذ  18ساعات

المشاركات 169 :

حفصة
شامخ نشيط
اقتباس:
المشاركة األصلية كتبت بواسطة بغداد الخالفة

أخي الحبيب لم أقصد القول أن العملية سھلة
أو أن الحزام الناسف يكفي للقضاء على الكلب
وإنما قصدت أنه بأقل األحوال قتل أكب عدد ممكن
من المتجمعين حوله وعلى أي بعد سواء مائة أو
مائتين متر المھم وصول رسالة األمة إلى البيت
األسةد وعبيده والھالم أجمع ليعلموا أننا شرفاء

6/4/2009 1:11 PM
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وال نعطي الدنية في ديننا .
وكما قال أخي عيون الزرقاوي أن ھذا المرتد
الينفع معه إال الصواريخ و سواء كانت قاذفة
آر بي جي أو غيرھا .....المھم تأدي الغرض
اللھم نصرك يا أرحم الراحمين

وﷲ حالل فيھم الملتفين حولھم !
أنجس عالم وعالم زبالة
ومن ثم يطلع علينا من يقول قتل األبرياء!

#9

منذ  18ساعات

المشاركات 288 :

بغداد الخالفة
شامخ نشيط

أحدھم في الخنزيرة توك رد علي
في ھذا الموضوع
أنظروا حفظكم ﷲ

6/4/2009 1:11 PM
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وھذا رد مني عليه
إن مقالي أعاله خاص بأھل التوحيد من المسلمين
المرمنين الموقنين بوعد ﷲ
قال ربنا جل جالله
إن ﷲ اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة
يقاتلون في سبيل ﷲ فيقتلون ويقتلون وعًدا عليه حًقا
في التوراة واإلنجيل والقرآن ومن أوفى بعھده من ﷲ
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك ھو الفوز العظيم
)التوبة.(111 :

6/4/2009 1:11 PM
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قال بن كثير رحمه ﷲ  :يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين
عن أنفسھم وأموالھم إذ بذلوھا في سبيله بالجنة وھذا من فضله
وكرمه وإحسانه فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على
عباده المطيعين له .
ولھذا قال الحسن البصري و قتادة  :بايعھم وﷲ فأغلى ثمنھم .
وقال شمر بن عطية  :ما من مسلم إال و عز وجل  ،في عنقه
بيعة وفى بھا أو مات عليھا ثم تال ھذه اآلية .
ولھذا يقال  :من حمل في سبيل ﷲ بايع ﷲ أي  :قبل ھذا العقد
ووفى به .
وقال محمد بن كعب القرظي وغيره  :قال عبد ﷲ بن رواحة
رضي ﷲ عنه لرسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم  -يعني ليلة
العقبة  : -اشترط لربك ولنفسك ما شئت ! فقال  " :أشترط
لربي أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأشترط لنفسي أن
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم " .
قالوا  :فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال  " :الجنة " .
قالوا  :ربح البيع ال نقيل وال نستقيل فنزلت  ) :إن ﷲ
اشترى من المؤمنين أنفسھم وأموالھم ( اآلية .
وقوله  ) :يقاتلون في سبيل ﷲ فيقتلون ويقتلون ( أي :
سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لھم ھذا وھذا فقد وجبت
لھم الجنة ولھذا جاء في الصحيحين  " :وتكفل ﷲ لمن
خرج في سبيله ال يخرجه إال جھاد في سبيلي وتصديق
برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه
الذي خرج منه  ،نائال ما نال من أجر أو غنيمة " .
وقوله  ) :وعدا عليه حقا في التوراة واإلنجيل والقرآن (
تأكيد لھذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة
وأنزله على رسله في كتبه الكبار وھي التوراة المنزلة
على موسى واإلنجيل المنزل على عيسى والقرآن المنزل
على محمد صلوات ﷲ وسالمه عليھم أجمعين .
ولھذا قال  ) :فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك
ھو الفوز العظيم ( أي  :فليستبشر من قام بمقتضى ھذا
العقد ووفى بھذا العھد بالفوز العظيم والنعيم المقيم .
__________________
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#10

منذ  17ساعات

المشاركات 185 :

اسد الجزيره
شامخ نشيط
بارك ﷲ فيك اخي
ﷲ المستعان يسرح ويمرح في الجزيره
اسال ﷲ ان يرزقنا رقبته ھو وجنده

الصفحة  1من 2

< 2 1

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

اللھم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة
الرسالة :

خيارات
إقتباس المشاركة في الرد؟
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اللھم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة

اﺿف اﻟﺮد اﻟﺳﺮﻳﻊ

اﻹﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﻣﺘطور

تعليمات المشاركة

تستطيع كتابة مواضيع
تستطيع كتابة ردود
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى
اذھب

جميع األوقات بتوقيت  .GMT +4الساعة اآلن .PM 09:11
االتصال بنا  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنتماء التنظيمي
بل انتمائنا ووالئنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعمال وخلقا
كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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