
 
 

 

 

   بشرى جديد         بشرى جديد

بشرى جديد          بشرى جديد

 اآلن جديد ألسد اإلسالم الشيخ / أسامة بن الدن - حفظه اهللا 

 وهي رسالة إلى األمة اإلسالمية ً خطاب قوي جدا

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148640

http://www.ek-ls.org/forum/index.php
http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148616
http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148616
http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148323
http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148323


          غزوة دينسور

غزوة دينسور

أسباب           أسباب الصراع
الصراع

 صدى المالحم       صدى المالحم [3] 
 [3]

 تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل 

 رسالة إلى  >] بـعنـوان أسامة بن الدن  # من خطاب الشيخ [مـقــتـطـفـات 
األمة اإلسالمـية  

 18-5  جماعة أنصار اإلسالم/حول إستشهـاد الشيخـين أبي سليمان العـتيبي وأبي دجانة 
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القحطاني 

عوب ّ # ترجمة رسالة الشيخ أسامة - حفظه اهللا - "إلى الشبرجاء النشر#  
ة" لمختلف لغاتهم ّالغربي

18- جماعة أنصار اإلسالم/حول استشهاد القائد آدم حاشي عيرو ومجموعة من إخوانه  5
بالصومال 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 583 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
خط أسامة الفاصل ومرحلة جهادية قاعدية جديدة ليست كسابقاتها !! (يمان مخضب)  

  PM 05:31آخر زيارة لك : باألمس كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 AM 10:05 ,اليوم 

ReNTiSi 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 641 
قام بالدعاء: 250

دعي له 275 مرات في 115 
مشاركات 

 خط أسامة الفاصل ومرحلة جهادية قاعدية جديدة ليست كسابقاتها !! (يمان مخضب) 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 والصالة والسالم على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين

 
 أما بعد ,,,

 
فمن الخطأ في ظني محاولة فهم وتحليل خطاب بمفرده ألسد اإلسالم وبدر التمام أسامة بن الدن رضي اهللا عنه وأرضاه .. فمحاولة فهم خطاب من 
خطاباته بمعزل عن باقي كل خطاباته لن يخرج فيه المرء في الغالب بنتيجة صحيحة .. فالرجل أي أسامة صاحب رسالة وإمام دعوة .. وصاحب 
ته الرسالة وإمام الدعوة اليمكن له أن يبلغ رسالته وال أن ينشر دعواه في خطاب واحد وإن طال .. بل والحتى في عدة خطابات .. بل هو ينشره رسال

 ويبلغ دعواه في مقاالت عديدة لكل منها المقام الذي يناسبه .
 

 أنه فهم فكر أحد الدعاة أو المفكرين بمجرد قراءة مقال أو حتى كتاب من كتبه .. واليمكن فهم أي إتجاه أدبي أو فلسفي ًفال يمكن أن يدعي أحدهم مثال
كان أو حتى عقائدي دون أن يلم من أراد الفهم بكل إنتاج هذا اإلتجاه أو باألحرى إنتاج إمامه وصاحب دعوته .. وكمثال تقريبي فقط فاليمكن ألي من 

  من مجرد قراءة حديث نبوي واحد أو حتى بضعة أحاديث .. إلخ ..ًأن يدعي أنه فهم اإلسالم مثال
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األلمام وبالتالي فمن أراد فهم خطابي أسد اإلسالم وبدر التمام األخيرين واللذين كان أولهما للشعوب الغربية .. وثانيهما لألمة اإلسالمية فالبد له من 
ي بكل ماأنتجه الشيخ حفظه اهللا بحفظه وأن يربط بين الجميع وبالتالي يخرج فهمه أقرب إلى الصحة .. أما لو إقتطع خطاب ما بمعزل عن إخوانه فف

 .. فأسامة صاحب رسالة وإمام دعوة ويجب على من يريد فهمه أن يقرأ كل رسالته ويفهم كل دعوته ً بل وربما خاطئاًأغلب ظني سيأتي فهمه قاصرا
 .. هكذا هم الدعاة واألئمة .

 
واليوم أريد أن أتحدث عن مافهمته من خطابي الشيخ األخيرين بعد أن جمعتهما مع كل ماسبقهما من خطابات ولقاءات لألسد كما هو واجب مع 

 خطابات ورسائل أصحاب الرساالت وأئمة الدعوات .
باركة أما لماذا أتوقف عند هذين الخطابين بالذات وأحاول أن أطرح مافهمته فيهما .. فذلك ألني أراهما مرحلة فارقة وخط فاصل بين مرحلة قاعدية م

 فهما في رأيي خطاب واحد يمثل الخط الفاصل .. ً بإذن اهللا .. وليسمح لي القارىء أن أدمج ماجاء في الخطابين معاً مباركة أيضاًوأخرى قاعدية أيضا
 منهما له مستمع مستهدف يختلف عن اآلخر .. وبالتالي فالخدمات الالحقة بالخطاب كالنشر ًوإن نشرهما في خطابين كانا بسبب وحيد وهو أن كال

 تختلف .. فبينما يجب نشر رسالته للشعوب الغربية بين هذه الشعوب وبكثافة وترجمتها بلغات هذه الشعوب .. نجد أن خطابه لألمة ًوالترجمة مثال
 .. وهذا هو السبب في رأيي لوضع الحد الفاصل في خطابين وليس في خطاب واحد .. ًاإلسالمية له مجال نشر مختلف ولغات ترجمة مختلفة تماما

  ويعلن مرحلة جهادية قاعدية جديدة مباركة بإذن ربها .ً فاصالًوإال فهما بالفعل خطاب واحد يخط خطا
 

 فمالذي حمله الخط الالدني الفاصل ؟
 ولماذا هو خطير بالفعل ؟

 بالخط الفاصل .. وسأقسم ماجاء فيه إلى أربعة أقسام رئيسية ً وسأسميهما معاًوأذكر القارىء الحبيب مرة أخرى بأنني سأتحدث عن الخطابين معا
 اليقل أحدها أهمية عن اآلخر .. وأسأل اهللا التوفيق والسداد فهو ولي ذلك والقادر عليه .

 
 : أيام األعداء النحسات قادمة ومصائبهم بإذن اهللا مدلهمة وتوشك أن تحيط بهم ًأوال

 
 ً-1 في ظني فقد أتي الخط الفاصل ليشكل آخر حديث أو رسالة قد يوجهها الشيخ للغرب بشقيه األمريكي واألوروبي .. وال أظن أننا سنسمع له حديثا

 آخر موجه لهذه الشعوب .. اللهم إال بعد إيقاع العقوبة التي يستحقونها بهم بإذن اهللا وحده .
 

 .. ً ثالثاً فالسؤال دائماً وشرعاً من مزيد .. هكذا الحال دائماًفالثالثة قد إكتملت وعلى المستويين األمريكي واألوروبي .. وليس بعد الثالثة دائما
 .. وأسامة يلتزم بكل تفصيلة شرعية ولو كانت متناهية الصغر .. وحتى في اللغة والعرف بل في األمثال الشعبية ً .. واإلنذار ثالثاًواإلستئذان ثالثا

  هناك ثالثة ثم ...... يقضى األمر .ً وأبداًدائما
 

 وتابعوا معي على الجانب األمريكي .. 
 رسالة للشعب األمريكي

 ثم .. هدنة للشعب األمريكي
 ثم .. رسالة ثانية للشعب األمريكي 

 
 وتابعوا معي على الجانب األوروبي

 رسالة إلى جيراننا شمال البحر المتوسط
 ثم .. هدنة ألوروبا

 ثم .. رسالة ثانية للشعوب األوروربية
 

 .. ومن سمعها أو ًثم ...... رسالة ختامية للشعوب الغربية في الخط الفاصل والحظوا "الغربية" هذه المرة وهي تشمل األمريكان واألوروبيين معا
 قرأها يدرك ذلك فقد جاء الشيخ بأمثلة على الظلم األمريكي وأخرى على الظلم األوروبي .

 
 فماذا بعد عرض هدنة ورسالتين لألمريكان .. ثم رسالة ثالثة وأخيرة -في ظني- للغرب كله بما فيه األمريكان ؟

 وماذا بعد عرض هدنة ورسالتين لألوروبيين .. ثم رسالة ثالثة وأخيرة -في ظني- للغرب كله بما فيه األوروبيين ؟
  .ًوألن هذه هي الثالثة .. وألن أسامة قد جمع فيها بين األمريكان واألوروبيين .. فال يكون إستنتاج أين سيقع العقاب بإذن اهللا صعبا

 
 فالعقاب أو الضربة القاعدية لن تقع في أمريكا
 والعقاب أو الضربة القاعدية لن تقع في أوروبا

 ًولكن وبإذن اهللا فإن العقاب والضربة القاعدية ستقع في كليهما معا
 مع ضربة أمريكا التي ينتظرها العالم كله لحملها لواء الصليب .. ويتوافق كذلك مع العقاب الواجب إيقاعه بأوروبا لعزلها عن ًويتوافق هذا أيضا

 أمريكا .. ولنصرة نبي الهدى صلى اهللا عليه وسلم الذي تعهد أسامة بنصرته وأقسم على ذلك .
  .ًهذا ما أظنه وأفهمه وأشم ريحه في الخط الالدني الفاصل .. وأسأل اهللا أن يجعله حقا

 
 -2 أتى الخط الالدني الفاصل ليشكل بإذن اهللا نذير الشؤم على

د العتل الجواظ المتكبر صاحب القلب المتحجر المتشبه بفرعون وهامان عليه وعلى أعوانه من اهللا مايستحقون "مبارك" .. ونذير الشؤم الالدني أكي
  يأتي قبله وبعده أمران هما :ًالمراء فيه .. وإنذار أسامة للطواغيت المحليين دائما

 (أ) يأتي قبل إنذار أسامة إعداد العدة الالزمة
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 (ب) يأتي بعد إنذار أسامة كارثة للطاغوت ومنطقة توحش في البالد التي تسلط عليها
 

 ومن يريد أن يتأكد مما قلته فليتابع 
 ًيال(أ) خطاب حي على الجهاد ألهل باكستان وهو إعالن الحرب على مشرف .. فلم يعلن األسد عليه الحرب إال بعد أن تم إعداد العدة .. ثم لم نلبث طو

  عن سيطرة الطاغوت المحلي !!ًحتى ظهرت طالبان باكستان وظهرت منطقة التوحش الباكستانية في مناطق القبائل .. وخرجت تماما
 

(ب) خطاب لألمة عامة ولمجاهدي العراق والصومال خاصة .. وفيه أعلن األسد الحرب على عبد اهللا يوسف .. فلم يعلن هذه الحرب إال بعد إعداد 
  عن سيطرة الطاغوت المحلي !!ً حتى ظهرت حركة الشباب المجاهدين وظهرت مناطق التوحش الصومالية .. وخرجت تماماًالعدة .. ثم لم نلبث طويال

 
  على طاغوت محلي إال مشرف ويوسف وقد رأينا ماحاق بهما عليهما من اهللا مايستحقان .. واليوم فقط ثلثهما بمباركًوأسامة لم يعلن من قبل حربا

ة .. ثم فالخط الالدني الفاصل قد أعلن الحرب على طاغوت محلي للمرة الثالثة وهو العتل الجواظ المتكبر .. فالبد بإذن اهللا أن يكون قد تم إعداد العد
 حتى تظهر القاعدة المصرية بغض النظر عن إسمها الحركي وأن تظهر معها منطقة توحش مصرية .. أظنها ستكون ًالبد إن شاء اهللا أن النلبث طويال

 في سيناء فمنها سيكون المدد بإذن اهللا لقلب الحدث في فلسطين .
  بإذنه تعالى .ً ال آجالًوأتضرع إلى اهللا أن يحقق إستنتاجي هذا ويرينا إياه رؤيا العين عاجال

 
 

  : بشريات مبهجة لألمة اإلسالميةًثانيا
 

 وهى بشرى كبيرة تحمل بداخلها بشريات محلية
 أما الكبيرة فهي أن الجهاد قد وصل إلى القلب وأصل القضية وهي فلسطين الحبيبة

فاألسد قد وضع الكيان الصهيوني كهدف معلن وهون من شأنه بالمقارنة مع السوفييت واألمريكان .. ومن سمع الشيخ حفظه اهللا في أحد لقاءاته مع 
 كل الشباب في أفغانستان قبل 11 سبتمبر ( أظن ذلك جاء في شريط العلم للعمل فلم يتوفر لي الوقت لمراجعة اإلصدار والتأكد أنه هو .. ولكن على

ه حال هو جاء بالتأكيد في أحد لقاءات الشيخ مع الشباب ) وهو يذكر كيف أن أولى خطوات القتال هي جعل الشباب يتجرؤون على العدو ويزيل خشيت
من صدورهم .. ورآه وهو يضرب لهم األمثال في ضعف أمريكا بالمقارنة بروسيا وهو يهيئهم لقتالها .. وسمعه وهو يستشهد من السيرة بقصة 

دب لهم من يخطب فيهم ويخبرهم عن هوان أمر القوم ويزيل خشيتهم من صدورهم .. أقول من سمع ذلك من ُخشية الصحابة من لقاء الفرس حتى ن
 مايبدأ بها الشيخ حربه .. وها قد بدأ حفظه اهللا ًالشيخ سيعلم تمام العلم أن إزالة الهيبة من قلوب المجاهدين ضد عدو ما هي الخطوة األولى التي دائما

 .. ولن تطول وكحد أقصى إال كما طالت المدة بين اللقاء المذكور للشيخ ًوبارك فيه .. لذلك فالحرب المباشرة ضد الكيان الصهيوني قريبة وقريبة جدا
  هذه المرة بإذن الواحد األحد .ًمع الشباب وبين أحداث سبتمبر المباركة وهي بضعة أشهر الغير .. كهذا كانت وهكذا ستكون أيضا

 
 أما البشريات المحلية فهي تفجير األلغام القاعدية الناتجة عن القنبلة القاعدية العنقودية والكامنة في

 ًمصر .. كما رأينا سابقا
 لإلنفجار .. وبفضل اهللا فقد زاد ً ضد الكيان الصهيوني إال وهذا اللغم القاعدي المبارك قد إستعد تماماًوفلسطين .. والتي اليمكن أن يعلن الشيخ حربا

 ً دولياالخط الفاصل الالدني في خطابيه األخيرين من تأكدي مما ذهبت إليه منذ أيام قليلة في مقالي السابق عن القنبلة العنقودية القاعدية المحرمة
 إن شاء اهللا .. ويتبعهما بقليل اللغم القاعدي المبارك في لبنان بإذن اهللا ًوهو جاهزية اللغم القاعدي لإلنفجار في فلسطين ومصر في وقت متزامن تماما

. 
 وهذا هو رابط المقال لمن أراد الرجوع إليه

http://myhesbah.net/v/showthread.php?t=179876 
 
 

  : فضح األحزاب والجماعات وإزالة شبههم وأعانة الشباب لإلفاقة من تأثيرهمًثالثا
 

وأما األحزاب فهو حزب اهللا الرافضي وفضح الشيخ له بأنه من أدعياء المقاومة وليس له نصيب منها .. وأنه ليس من أهدافه من أصله نصرة األمة 
وال تحرير فلسطين .. وأن أقصى مايبذله هو مجرد الدفاع عن النفس في أحسن األحوال .. وأنه يتعاهد ويتعاقد مع الكيان الصهيوني .. ويخلص 

 الجهد في ذلك وكل مراده أن اليعتدي طرف من أطراف التعاقد على الطرف اآلخر .
وفي هذه الصفعة المباركة لحزب حسن نصر اهللا إفاقة لمن سقط في أوهامه من شباب األمة .. وفيه كذلك دعوة للغم القاعدي الكامن في لبنان إلى 

 اإلستعداد لإلنفجار .
 

 وأما الجماعات فهما إثنتان اإلخوان المسلمون والسلفية المهادنة للطواغيت (المشهورة بالسرورية)
 فهم يريدون أخذ اإلذن من األعداء ليبدأوا قتالهم !!!

  قبل أن تدافع عن نفسك !!ًواألمر مضحك بالفعل .. ولك أن تتخيل أن يعتدي عليك أحدهم بقسوة .. فتطالبه بأن يأذن لك أوال
والشيخ أسامة لم يملك نفسه وهو المعروف بشدة حياءه وأدبه من أن يسخر من هؤالء القوم ويصفهم بقلة الحياء وهو محق بل شديد األدب مع 

 أمثالهم .
 وقد شخص الشيخ هذه الجماعات في رموزها

 فلإلخوان إستشهد بطلب المرشد العام اإلذن من عبد األعداء ليقاتل األعداء !
 وللسرورية إستشهد بطلب سلمان العودة ومعه عدد ممن يسمون علماء نفس اإلذن من عبد األعداء لقتال األعداء !

  شديد السخرية وهو واقعي ومنطبق على اإلخوان %100ًثم ضرب مثال
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 فشبههم بمن يرفع شعارهم في صدر اإلسالم (اإلسالم هو الحل) ويقول أن أبا جهل هو ولي األمر وأن دار الندوة (معقل الكفر) هي مصدر التشريع !!
 اقتباس:

قوانين تشريعية فحالهم كما لو أن رجال في صدر اإلسالم قال إن اإلسالم هو الحل وإن أبا جهل وصناديد قريش من والة األمر , وهو ملتزم بما تصدره دار الندوة من 

  وضعية فهل يشك مسلم عاقل بأن هؤالء قد ضلوا ضالال بعيدا .
 لها وال لقادتها في األصل .. فأمرهم معروف ومفروغ منه .. ولكن الشيخ يوجه ًوفي الحقيقة فإن نقد الشيخ الشديد لهذه الجماعات ليس موجها

 .. وإن أردنا التخصيص أكثر فالرسالة موجهة لشباب اإلخوان وبالذات في ً بعيداًرسالته لمن تبع هؤالء الضالين وسلمهم قياد نفسه فضل معهم ضالال
ك مصر وغزة .. وهي تأكيد على رسالة الشيخ الظواهري حفظه اهللا لشباب القسام المباركين .. والذين أرى فيهم وأظن أن الشيخين أسامة وأيمن كذل

  .ً بعيداً لو زال عنهم غبش وإضالل قادتهم ممن ركنوا للطاغوت فضلوا ضالالً كثيراًيرون فيهم خيرا
 بإذن اهللا في مصر ً من هؤالء الشباب لأللغام القاعدية المباركة والتي ستنفجر عما قريب جداًوهذه الرسالة لشباب اإلخوان ستشكل بإذن اهللا مددا

 وغزة بشكل متزامن .. فما إن تتشكل البلورة الجهادية الخالصة فسوف يتبلور حولها من به خير من شباب اإلخوان .. ولذلك فليس أولى من إزالة
  .ً كثيراًالشبهات من نفوس هؤالء الشباب وتعرية قادته الضالين أمامه .. لعل اهللا يجعل فيه خيرا

 
 

  : صاعقة على رؤوس علماء السوء .. وضربة إستباقية عبقرية للمراجعات المشبوهة وأهلهاًرابعا
 

  إال أن يتوبوا ويتوب اهللا عليهم !!ً منه أبداًوهنا يبدع الشيخ حفظه اهللا .. عندما يحصر علماء السوء وأصحاب المراجعات في ركن ال أرى لهم فرارا
 

فالعبقري أسامة حفظه اهللا يستهدف من يدعي نصرة الجهاد في فلسطين ولكنه يقول الجهاد ضد حكومات الطواغيت .. وقد أتاهم الشيخ من حيث ال 
 يحتسبوا وأمسكهم من أيديهم التي تؤلمهم .. فليس من علماء السوء وأصحاب المراجعات واحد إال ويدعي أنه يناصر الجهاد في فلسطين !!

 
فبعد أن يشرح الشيخ وضع األمة حيال الكيان الصهيوني المغتصب لفلسطين .. ويسهب في أفعال حكومات الطواغيت الحامية للكيان المغتصب .. 
ويقارنها مع أفعال من حرر اهللا على يديه بيت المقدس ومضرب المثل في الحكمة والدهاء واإلصرار .. والبطل الذي اليختلف عليه إثنان حتى ولو 
كانا من علماء السوء أو من أصحاب المراجعات .. وهو صالح الدين األيوبي رحمه اهللا .. ويثبت لكل ذي عقل أن الطواغيت قد أتوا بعكس أفعال 

 .. يسأل علماء السوء ًصالح الدين على طول الخط .. وما من فعل قرب صالح الدين من تحرير القدس إال وفعل هؤالء الطواغيت عكسه تماما
  للغاية .. وأتحدى أفصح وأبلغ من فيهم أن يجيب .... والسؤال هو :ً بسيطاًوأصحاب المراجعات سؤاال

 
 كيف باهللا عليكم يمكن تحرير بيت المقدس الذي تتباكون عليه ليل نهار دون قتال حكومات الطاغوت التي تحميه والتي تحرمون قتالها ؟؟

 
  .. والحمد هللا رب العالمين .ًسؤال مخرس ألطولهم لسانا

 
 في كشفهم وتحذير الناس منهم ومن نفاقهم بإدعاء نصرة الجهاد في فلسطين وتحريم قتال الطواغيت في نفس الوقت .. وكضربة إستباقية ًوإمعانا

ألصحاب المراجعات الذين يسودون الصفحات في تجريم وتحريم قتال الطواغيت .. فإن الشيخ يقول لو كان هؤالء موجودون أيام صالح الدين لحالوا 
بينه وبين تحرير بيت المقدس فهم يريدون من المجاهدين أن يفعلوا عكس أفعال صالح الدين !! ثم إن العبقري يصنفهم لثالثة أصناف .. وأتحدى 

  !! فهم :ً رابعاًأمكرهم مرة ثانية أن يجد لنفسه تصنيفا
 

بفتاواهم (أ) إما أنهم اليفقهون دينهم .. وبالتالي فال معنى لمسمى علماء الذي يطلقونه على أنفسهم والعلم منهم براء .. لذا ال معنى ألن يأخذ الناس 
 وعلمهم الذي يدعون .. ففاقد الشيء ال يعطيه .

 
ل (ب) وإما أنهم جبناء رعديدون خائرو العزيمة يؤثرون السالمة .. ويحبون العيش الرغيد .. فكيف يفتي من كان هذا حاله ألشجع الشجعان ومن يبذ

 روحه رخيصة في سبيل اهللا .. بعد أن ضحى بكل ماله وأهله وكل زينة حياته الدنيا .. وهل تقبل فتوى رعديد؟ !!
 

 (ج) وإما أنهم اليعقلون .. فهم سفهاء .. وماكان لناقص عقل سفيه أن يأخذ منه غيره .. وال أن يتبعه عاقل رشيد !!
 

 لعلماء السوء وأصحاب المراجعات ممن ً رابعاًوهكذا يحصرهم أسامة ويضيق عليهم ويلقف مايأفكون .. ويقي األمة شرهم .. وعلى من يجد تصنيفا
قال بتجريم وتحريم قتال حكومات الطواغيت .. فلينقذ بها شيخه فلربما من فرحة شيخه به أن يعطيه نصف رزقه الحرام من حكومات الطاغوت .. 

 والحمد هللا الذي أنطق أسامة بمثل هذا .. وهو واهللا هداية اهللا لمن جاهد فيه .
 
 

وهكذا وبفضل اهللا فالحط الالدني الفاصل في خطابي الشيخ األخيرين قد فصل بين مرحلتين .. وأعلن بدء مرحلة جهادية قاعدية مباركة سماتها 
 ومميزاتها :

 
 -1 ضربة قاعدية مزدوجة لقوى الكفر واإللحاد في أمريكا وأووربا .. تشل أيديهم عن نجدة ربيبهم الصهيوني بإذن اهللا رب العالمين .

 
 -2 بدء الحرب المباشرة مع الكيان الصهيوني بأمر اهللا وحده .. وهو أمر لو تعلمون عظيم .

 
ر صاحب -3 إشارة البدء إلزالة الحكومات الطاغوتية المحلية المحيطة بالكيان ومن العجب القاعدي أنه بدأ بأقواها وهو نظام " العتل الجواظ المتكب

 القلب المتحجر المتشبه بفرعون وهامان عليه وعلى أعوانه من اهللا مايستحقون "
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أراها فإستعدوا لمرحلة قاعدية جهادية جديدة مباركة بإذن ربها أعلن عنها أسد اإلسالم وبدر التمام وهي غير كل ما سبقها بإذن اهللا .. وقد أتت كما 

 من التاريخ !! وهو مكر اهللا ً من الجغرافيا وكثيراًمبكرة عن موعدها بإذن ربها .. أولم أقل لكم من قبل أن دولة العراق اإلسالمية قد إختصرت كثيرا
 وهو خير الماكرين .

 آخر ً .. فهذا أمر شرحه يطول ويستحق مقاالًأما كيف فعلت الدولة األمل ذلك وماعالقتها بخط أسامة الفاصل والذي لم يشر فيه إليها ولو عرضا
 سأعود له إن أذن لي ربي .

 
 نحسات يشفي بها ً وأن يرينا في أعداءه وأعداء األمة أياماًهذا ما رأيته ومافهمته من خط أسامة الفاصل في خطابيه األخيرين أسأل اهللا أن يجعله حقا

  دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه .ًصدورنا ويروي بها غليلنا وأن ينصرنا بإخواننا المجاهدين .. وأن ينصرهم بنا .. وأن ينصر بنا جميعا
 

 واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 

 أخوكم
 يمان مخضب

 
 14 من جمادى األولى 1429

 20 من مايو 2008
 
 
 

    

 األعضاء 11 قاموا بالدعاء لReNTiSi لمشاركته القيمة هذه

باغي  (اليوم), ابو عيسى 99 (اليوم), المراسلة (اليوم), منصورون (اليوم), محب اإلرهاب (اليوم), ahmed99 (اليوم), أبوعلي99
 (اليوم)وادي الغيم (اليوم), عاشق الثرى (اليوم), صقر الصقور (اليوم), faisal1722 (اليوم), الهدى

#  2    
  

 AM 11:40 ,اليوم 

 أبوعلي99
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: شبكة اإلخالص اإلسالمية
المشاركات: 1,188 

قام بالدعاء: 183
دعي له 363 مرات في 197 

مشاركات 

جزاك اهللا خير الجزاء على هذا النقل الطيب المبارك ..

__________________ 
شاهد عمليات المجاهدين السنة في إيران ضد القوات الرافضية 

 
 ]الجزيرة شباب مع جلسة[ 

أسره اهللا فك السوري مصعب ابو للشيخ

 
 الزهراني ياسر / جوانتاناموا شهيد عن مرة الول تنشر صور
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 PM 12:22 ,اليوم 
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 خادم الجهاد
  

المشاركات: 5,773 
قام بالدعاء: 125

دعي له 135 مرات في 81 
مشاركات 

بارك اهللا بالكاتب والناقل

__________________ 
الشرف كل الشرف يا اهل الجهاد <> إني اخدمكم بما أقدر عليه

    

#  4    
  

 PM 01:10 ,اليوم 

 ساحب أقسامه
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 22 
قام بالدعاء: 2

دعي له 5 مرات في 3 
مشاركات 

جزاك اهللا خير

    

#  5    
  

 PM 01:32 ,اليوم 

abo-omar 
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 5 
قام بالدعاء: 5

دعي له مرة واحدة في مشاركة 
واحدة 

 أرجو من اهللا أن يكون تحليلك هذا حقيقة

 ضرب الطاغوتية المصرية (االقوى طاغوتا)(رأس الطواغيت العرب) بمثابة قطع رأس الحية 
 أرجو من اهللا ان يكون هذا المراد 

 ففتح جبهة في الشمال(سوريا + لبنان) مع جبهة في الجنوب (مصر) في وقت واحد 
لهو أمر جد مهم فيصير كل على نفسه خائف وتتيه السبل بهم قاتلهم اهللا وجعلنا من يقتلهم

    

#  6    
  

 PM 01:53 ,اليوم 

 ابو عبد العزيز*
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 92 
قام بالدعاء: 0

دعي له 29 مرات في 22 
مشاركات 
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 بارك اهللا بالكاتب والناقل .
 

اقتباس:

وقد أتت فإستعدوا لمرحلة قاعدية جهادية جديدة مباركة بإذن ربها أعلن عنها أسد اإلسالم وبدر التمام وهي غير كل ما سبقها بإذن اهللا .. 
 من الجغرافيا ًقد إختصرت كثيراأولم أقل لكم من قبل أن دولة العراق اإلسالمية  .. كما أراها مبكرة عن موعدها بإذن ربها

أما كيف فعلت الدولة األمل ذلك وماعالقتها بخط أسامة الفاصل والذي لم !! وهو مكر اهللا وهو خير الماكرين . من التاريخ ًوكثيرا
  آخر سأعود له إن أذن لي ربي .ً .. فهذا أمر شرحه يطول ويستحق مقاالًيشر فيه إليها ولو عرضا

 
 " تخرج من خراسان رايات سود فال يردها شئ حتى تنصب بإيلياء (القدس )"

 
 على هذا الحديث: (هذه الرايات ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم فاستلب بها دولة بني أمية . بل رايات سود أخرى ًقال ابن كثير في النهاية تعليقا

 تأتي صحبة المهدي).
 

الرايات السود القادمة من خراسان يوطدون للمهدي عليه السالم حكمه . وورد في بعض الروايات ان الرايات السود تنطلق من خراسان وتصل الى 
 العراق .

 وعند ظهور المهدي عليه السالم في مكة تعطى البيعة والراية من العراق للمهدي عليه السالم .
 ووصف تقدم الرايات السود بأنهم تطوى لهم االرض والمسافات وتذلل لهم كل الصعاب . 

 
وعند ظهور المهدي عليه السالم في مكة يأتيه المدد والعون من العراق ومصر والشام اوال وبعد انتصار المهدي عليه السالم على جيش الشيعة 

القادم من لبنان وسوريا وهو ما يوصف في الكتب بأنه جيش السفياني يأتي المدد من اليمن (جيش عدن ابين ) ومن ثم يتم االنطالق من مكة الى 
 القدس بإذن اهللا سبحانه وتعالى .

 
 (فيهم النجباء من أهل مصر ، واألبدال من أهل الشام ، واألخيار من أهل العراق)

 
ولهذا اتوقع قيام منطقة توحش في سيناء وغزة او حتى قيام امارة اسالمية تشمل سيناء وغزة كما هي قائمة اآلن في العراق . وهذه االمارات 

 المهدي في مكة ان شاء اهللا ومن ثم يأتي المدد والعون من لقواتاالسالمية من العراق وسيناء (مصر ) وغزة (الشام ) يكون منها المدد والعون 
 االمارة االسالمية او منطقة التوحش في اليمن والتي اآلن األخوة المجاهدين هناك يعملون على اقامتها .

 
واهللا اعلم

    

#  7    
  

 PM 02:11 ,اليوم 

 ابومعاذالشمري
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 6,159 
قام بالدعاء: 478

دعي له 783 مرات في 677 
مشاركات 

جزاك اهللا خير الجزاء على هذا النقل الطيب المبارك

__________________ 
 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/
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#  8    
  

 PM 02:25 ,اليوم 

 ابو عطايا
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 8 
قام بالدعاء: 0

دعي له 2 مرات في مشاركة 
واحدة 

 صح لسانك على المقال

 بارك اهللا فيك
 وجعل االيام سريعة لتهاوى عرش فرعون هذا الزمان

التوقيع
__________________ 

 ؟ قارى او عالم من آثارها ...... على تمشى قدوة لك فهل قالوا
 االمصار على سادوا بجهادهم ...... وصحابه محمد النبى قلت

 االنصار وسائر الزبير وابن ...... ومصعب الوليد ابن قدوتى انا
***

قليل الكرام ان لها فقلت..... عديدنا قليل انا تعيرنا

    

#  9    
  

 PM 03:20 ,اليوم 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 6,873 
قام بالدعاء: 1,250

دعي له 885 مرات في 614 
مشاركات 

 واهللا يا أخوة..ال أجد كلمات أوفي كاتب المقال حقه فيها...إال
 

 جزاك اهللا خيرا..
 

ReNTiSiوبارك اهللا فيك أخي الحبيب 
 

 اللهم سدد الرمي وثبت األقدام
 

وبارك اهللا في األخوة المشرفين لتثبيتهم الموضوع الطيب

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق
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#  10    
  

 PM 04:08 ,اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,274 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,141 مرات في 905 
مشاركات 

 جزاك اهللا خيرا 
وحفظ اهللا تعالى أخينا يمان مخضب من كل سوء

__________________ 
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 
 

    

#  11    
  

 PM 04:32 ,اليوم 

 حرية اسالمية
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 962 
قام بالدعاء: 2,063

دعي له 136 مرات في 121 
مشاركات 

 جزاك اهللا خير الجزاء
 

 يا اهللا النصر والتمكين
 يا اهللا النصر والتمكين
 يا اهللا النصر والتمكين

 
ًحقيقة مقال رائع جدا

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

 
    

#  12    
  

 PM 05:15 ,اليوم 

 الشامخ بدينه
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 9 
قام بالدعاء: 6

دعي له مرة واحدة في مشاركة 
واحدة 
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بارك اهللا في قائدنا الشيخ أسامة بن الدن وفي أخينا اليمان المخضب وفي من نقل عن اليمان المخضب كثر اهللا من امثالكم

__________________ 
 اعيدوا كتابة كل المعاجم فأن الرجولة تعني أسامة

    

#  13    
  

 PM 06:26 ,اليوم 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ## مع االرهــابيين !! اينما كانـــــوا ##
المشاركات: 5,434 

قام بالدعاء: 379
دعي له 978 مرات في 668 مشاركات 

 واهللا يمان مخضب هذا داهية حقا
 

اسال اهللا ان يحفظه بحفظه

__________________ 
 

 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

 
    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم تقبل المال داد اهللا

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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