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اآلن        اآلن

 25-6 دولة العراق اإلسالمية / عملية إستشهادية و تفجير أحد مقرات المرتدين 
في الموصل 

 25-6 دولة العراق اإلسالمية/قصف نقطة تفتيش لعناصر ما يسمى بالصحوة واالشتباك 
معهم 

اق ثمرة جهادهم !! بقلم//أسد ّالجبهة اإلعالمية/تقدم/ حركة الشباب المجاهدين و سر 
الجهاد2 

مقابلة أمير إمارة القوقاز دوكو عمروف لمراسل قفقاس سنتر جمادى األولى 1429 هـ 
فديو+ مفرغة 

 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 619 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
لن يظهر المهدي المنتظر وال الرايات السود في عصرنا بل بعد عودة الخالفة وموت الخليفة  

   
: 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 02:38 ,اليوم 

 الفتى الجوراني
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 88 
قام بالدعاء: 0

دعي له 53 مرات في 19 
مشاركات 
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 لن يظهر المهدي المنتظر وال الرايات السود في عصرنا بل بعد عودة الخالفة وموت الخليفة

 
 الحمد هللا والصالة والسالم على نبينا محمد وآهللا وصحبه ومن وااله

أما بعد
 

 فمما ينبغي أن يعلم ويقطع كثيرا من الوهم والخيال أن المهدي المنتظروالرايات السود
 لن يظهرا إال بعد حصول أمرين إثنين :

 األول
 أن تعود الخالفة اإلسالمية لتحكم المسلمين ويموت خليفة 

 الثاني
أن تزول هذه الحضارة المتطورة وتعود الحياة كما كانت في العصور الوسطى

 
 األدلة على ذلك

 الدليل على األمر األول
 عن أم سلمة رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال 

  فيخرج رجل من قريش من أهل المدينة إلى مكةموت خليفة( يكون إختالف عند 
 فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ، فيبعثون

 إليه جيشا من أهل الشام ، فإذا كانوا بالبيداء خسف بهم ’ فإذا بلغ الناس ذلك أتاه
 أهل الشام وعصائب من أهل العراق فيبايعونه ، وينشأ رجل من قريش أخواله من كلب
 فيبتعثون إليهم جيشا فيهزمونهم ويظهرون عليهم ، فيقسم بين الناس فيئهم ، ويعمل

 فيهم بسنة نبيهم ويلقي اإلسالم بجرانه إلى األرض ، يمكث سبع سنين )
 رواه أحمد وابو داود وقال غبن القيم هو حديث حسن ومثله مما يجوز أن 

 يقال فيه صحيح
 فهذا الرجل هو المهدي ، والحديث نص في أنه ال يخرج إال بعد موت خليفة

 واختالف بعد موت هذا الخليفة
 فأين الخليفة اليوم ؟ وأين الخالفة ؟

 الدليل على األمر الثاني
 عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال

 ( ال تقوم الساعة حتى ينزل الروم باألعماق او بدابق ، فيخرج إليهم جيش من
  قالت الروم خلوا بيننا وبينتصافوا للقتالالمدينة من خيار أهل األرض يومئذ ، فإذا 

 الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون ال واهللا ال نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم
 فيهزم ثلث ال يتوب اهللا عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند اهللا ، ويفتح الثلث

 علقوا سيوفهمال يفتنون أبدا فيفتحون قسطنطينية ، وبينما هم يقتسمون الغنائم قد 
 بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم )

 رواه اإلمام مسلم رحمه اهللا
 ففي الحديث مصافة وهذا ال يكون في مثل جيوش عصرنا

 وفي الحديث أن سالحهم السيوف وهذ ليس من أسلحة عصرنا 
 ومعلوم أن المسيح الدجال يخرج في خالفة وعصر المهدي

 وكذلك يأجوج ومأجوج
 والرايات السود جاءت بعض الروايات أنهم ينصرون المهدي ويبايعونه

 ( هذا على القول بصحة روايات الرايات السود فإن فيها من الضعف شيء كبير
 ومن أهل العلم من يضعف أحاديثها )

 والحاصل أن األحاديث في المهدي المنتظر تدل على أنه يخرج في آخر الزمان
مقارنا لنزول المسيح إبن مريم عليه السالم وخروج األعور الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وفي زمان يكون سالح الناس فيه السيوف 

 والرماح والنبل
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 وأنه ال يخرج إال وهناك خالفة إسالمية لرجل قرشي ، يموت هذا ثم يحصل نزاع
 وخالف على من يكون الخليفة بعده

 فحينئذ يخرج المهدي
 وكل هذا مما يبعد أو ينفي جملة وتفصيال خروج المهدي في زماننا هذا

 أو القول أن مجاهدي طالبان اليوم هم الرايات السود
 واهللا أعلم 

 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
__________________

 
 أمريكا قدمت للعراقيين المال والرفاه فماذا ستقدم لهم دولتكم اإلسالمية؟!!!

http://ek-ls.org/forum/showthread.ph...D3%CA%DE%CF%E3 
 ال أمير شرعي في العراق إال أبو عمر البغدادي وال راية شرعية إال راية الدولة

http://ek-ls.org/forum/showthread.ph...E6%D1%C7%E4%ED 
 شيخ اإلسالم إبن تيمية يرد على المخذلين عن الجهاد في هذا العصر

http://ek-ls.org/forum/showthread.ph...CE%D0%E1%ED%E4 
 ال زالوا يقولون ... أبو عمر البغدادي ليس بإمام ألنه مجهول !!!

http://ek-ls.org/forum/showthread.php?t=155233 
  من هو الحاكم بغير ما أنزل اهللا ؟ وهل هو كافر ؟ وما حكم الخروج عليه ؟

http://ek-ls.org/forum/showthread.ph...t=%DF%C7%DD%D1 
________

 
قال بعض المستشرقين من النصارى :

 
 

  قنابل فجاء تيميةزرع إبن

رهاّمحمد بن عبد الوهاب ففج
    

 العضو التالي يدعوا اللفتى الجوراني لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام

#  2    
  

 AM 03:38 ,اليوم 

 عاشق اإلستشهاد
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 12 
قام بالدعاء: 0

دعي له 2 مرات في 2 
مشاركات 

 السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته 
 في البداية بارك اهللا في جهدك ونفع بك 

 أخي في اهللا اريد أن أقول لك بان ظهور المهدي هو علم هللا 
 اهللا الوحيد الدي يعرف متى ظهوره 

 وقد سمعت درسا لشيخ محمد حسان عن ظهور المهدي المنتظر
 وقد قال ان السيوف ليست دليال على بعد ظهوره 

 يجب ان تعلم شيئا واحدا أن اهللا قادر على كل شيئ 
 إدا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون 

 واعلم اخي ان العالمات الصغرى جميعها ظهرت لم يبقى إال الكبرى 
 واعلم أيضا ان الساعة تاتي بغتة في لمحة البصر

 واعلم أيضا أن مكر اهللا شديد واعلم أن من أمن مكر اهللا في الدنيا لم يأمنه في األخرة 
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 سأعطيك مثاال تصور أن يكتشف بدلة واقية من الرصاص بشتى أنواعه 
 وحتى القنابل التقيلة يعني كل شيئ ممكن 

 أريد أخي أن أوصل لك فكرة بسيطة بأن ظهور المهدي والعالمات األخرى ليست بيدنا 
 وقد تكون قريبة 

واهللا أعلم

    

 العضو التالي يدعوا لعاشق اإلستشهاد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام

#  3    
  

 AM 03:40 ,اليوم 

safyah 
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 71 
قام بالدعاء: 0

دعي له 22 مرات في 22 
مشاركات 

نعم يا أخي كالمك على صواب فالمهدي لن يظهر إال في عصر خالفة أي أن هناك خالفة قد قامت من قبل أن يظهر وأن هناك خلفاء قد سبقوه 
والمهدي هو آخر الخلفاء وفي عهده ينزل عيسى عليه السالم وعليهما تقوم الساعة واهللا أعلم

    

 العضو التالي يدعوا لsafyah لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام

#  4    
  

 AM 03:49 ,اليوم 

 خادم الدوله
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 28 
قام بالدعاء: 15

دعي له 10 مرات في 7 
مشاركات 

الحمدة اننا لسنا الجيل الذي ستقوم عليه الساعه الن فتنتها عضيمه وقد نكون اضعف منها واهللا اعلى واعلم

    

 العضو التالي يدعوا لخادم الدوله لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام

#  5    
  

 AM 05:32 ,اليوم 

 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 9,641 
قام بالدعاء: 2,484

دعي له 766 مرات في 675 
مشاركات 
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جزاك اهللا خيرا

__________________ 
 ِةّ المذلُ عهدَ رحلْ فقد،ِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة

 ٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِ، فانفضي عنكِواالستبداد
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌأو طعنة

    

#  6    
  

 AM 09:44 ,اليوم 

 اباهاجر الكناني
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 8

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

اقتباس:

 وكل هذا مما يبعد أو ينفي جملة وتفصيال خروج المهدي في زماننا هذا
أو القول أن مجاهدي طالبان اليوم هم الرايات السود 

واهللا أعلم  
 وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 
 

واهللا اعلم ولكن المهم يبقى بأن المجاهدين من طالبان وابناء القاعدة هم من سيعيدون الخالفة التي سيرثها المهدي كما ذكرت بأذن اهللا 
 الواحد القهار فالخالفة قد بدأ بنائها ولبناتها اشالئهم ودمائهم 

وان لم يكونوا هم جيل الرايات السود فبالتأكيد سيكون جيش الرايات السود من نسلهم ومن تالميذ مدارسهم من تربوا على اخبارهم 
وبطوالتهم ....فاالسود ال تولد اال من رحم االسود وكما ولد المجاهدين من ارحام سير الصاحبة المكرمين ومن نهج قائد الغر الميامين 

رسولنا االمين صلى اهللا عليه وسلم سيخرج ابناء الرايات السود من عرين ليوث افغانستان والعراق والشيشان....
__________________ 

:" بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا تعالى وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
و الصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم"

 
 " طاعة االمام الزمة و إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين" : قال ابن رشد

 
المسلمون في العالم االسالمي ال زالوا يتناقشون :هل الجهاد في افغانستان فرض عين أم فرض كفاية ؟ فلينتظر المسلمون حتى :" قال سياف

استشهاد اخر رجل في افغانستان وعندها يصدقون أن الجهاد فرض عين"

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء الباهاجر الكناني لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام (اليوم), فاطمة االسلمية

#  7    
  

 AM 10:06 ,اليوم 
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 فاطمة االسلمية
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: دولة العراق االسالمية
المشاركات: 704 
قام بالدعاء: 848

دعي له 271 مرات في 135 
مشاركات 

 اخي بخصوص موضوع السيوف 
 في زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم اسلحتهم سيوف ورماح وخناجر 

  ؟ ًهذا ربما يأتي من باب التشبيه .. فهل تريد ان يقول بندقية مثال
 

 اليعرفون تلفاز وال بندقية وال مدرعة وال طائرة .. 
 

اما الباقي اتفق مع كالم االخ ابا هاجر .

__________________ 

 ِوتُالطَّاغ ِيلِبَس يِف َونُِلاتَقُيْ واُرَفَك َينِالَّذَو ِّاهللا ِيلِبَس يِف َونُِلاتَقُيْ واُنَآم َينِ﴿الَّذ
ا﴾ًيفِعَض َانَك ِانَطْالشَّي َدْيَك نَِّإ ِانَطْالشَّي اءَِيلَْوأْ واُِلاتَقَف

//
م : ّعليه و سلاهللا ى ّ صل اهللاقال رسول

" إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع
 عليكم ذال ال ينزعه اهللاوتركتم الجهاد سلط 

حتى ترجعوا إلى دينكم" .
    

 العضو التالي يدعوا لفاطمة االسلمية لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)كاسر االصنام

#  8    
  

 AM 10:40 ,اليوم 

 أمير العصب
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 593 
قام بالدعاء: 115

دعي له 294 مرات في 172 
مشاركات 

ن أخي الكريم ....عذرا ولكن ال يوجد دليل أن المهدي سيكون زمن معركة الروم بدابق أو مثل ما أشرت في الحديث إنما هو فقط اجتهاد للعلماء أ
 سيدنا عيسى عليه الصالة والسالم سيقدم المهدي لإلمامة واجتهاد العلماء في األمر ال ينبني على دليل..أم األمر األول فقد أحسنت بالدليل ..ولكن

ظهور المهدي ال يوجد دليل على ارتباط زمنه بالسيوف وإن كان كثير من العلماء أو الناس يميلون لذلك
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 أبو أسامة اليماني
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 2,139 

قام بالدعاء: 273
دعي له 458 مرات في 376 

مشاركات 

يارك اهللا بك ولكن لو خرجت األحاديث لتطمئن قلوبنا. 
 
 

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
 
 

 
 
 

 
 

__________________ 
األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة

مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي
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 أبو أسامة اليماني
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 2,139 

قام بالدعاء: 273
دعي له 458 مرات في 376 

مشاركات 

بارك اهللا بك لم انتبه ان األحاديث مخرجة قد يكون ألن األسطر متداخلة فعذرا. 
 
 

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
 
 

 
 
 

 
 

__________________ 
األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة

مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي
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 المهند الصارم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 535 
قام بالدعاء: 1

دعي له 133 مرات في 45 
مشاركات 

 أحسب ان الطالبان والقاعدة هم الرايات السود
 

 ولفظ خليفة في الحديث ال يلزم منه أن ذاك الرجل هو خليفة لكل المسلمين،
وإنما المقصود هو رئيس دولة واهللا تعالى أعلم

    

#  12    
  

 PM 01:24 ,اليوم 

 المهند الصارم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 535 
قام بالدعاء: 1

دعي له 133 مرات في 45 
مشاركات 

 وفي "لسان العرب":
 مـمن قبلهُفَلْتخْسُ الذي يُيفةِلَوالخ

    

#  13    
  

 PM 05:13 ,اليوم 

 الفتى الجوراني
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 88 
قام بالدعاء: 0

دعي له 53 مرات في 19 
مشاركات 

اقتباس:

  عاشق اإلستشهادكاتب هذه المشاركة : 
  هللا علم هو المهدي ظهور بان لك أقول أن اريد اهللا في أخي

  ظهوره متى يعرف الدي الوحيد اهللا
 المنتظر المهدي ظهور عن حسان محمد لشيخ درسا سمعت وقد

  ظهوره بعد على دليال ليست السيوف ان قال وقد
  شيئ كل على قادر اهللا أن واحدا شيئا تعلم ان يجب

 فيكون كن له يقول إنما شيئا أراد إدا

 أخي الفاضل
 ويوم القيامة أيضا علم اهللا الوحيد الذي يعرف ظهوره ، ولكن قد جعل اهللا له عالمات

 تدل على قربه وقدومه
 وكذلك المهدي جعل اهللا له عالمات تدل على قربه وقدومه

 كأن تمأل األرض جورا وظلما ، وتكون للمسلمين خالفة وخليفة
 ثم يموت الخليفة ويكون نزاع

 فيخرج المهدي
 أما ما نقلته عن الشيخ الحسان 

 فقتال المسلمين مع المهدي والمسيح ال يكون إال بالسيوف وهي ليست من أسلحة
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 الناس والمسلمين اليوم وإلى أمد ربما واهللا أعلم يتجاوز العشرات من السنين
 وليس في كالمي ما ينفي قدرة اهللا ، هناك عالمات إذا حصلت جاء المهدي

وإذا لم تحصل إال بعد زمن طويل فلن يأتي المهدي إال بعد زمن طويل
 

اقتباس:

  فاطمة االسلميةكاتب هذه المشاركة : 
السيوف موضوع بخصوص اخي

اقتباس:

  فاطمة االسلميةكاتب هذه المشاركة : 
 

  وخناجر ورماح سيوف اسلحتهم وسلم عليه اهللا صلى الرسول زمن في
  ؟ ًمثال بندقية يقول ان تريد فهل .. التشبيه باب من يأتي ربما هذا

  .. طائرة وال مدرعة وال بندقية وال تلفاز اليعرفون
 .هاجر ابا االخ كالم مع اتفق الباقي اما

 

 أختي الفاضلة
 ال يعجز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو أفصح العرب وأقدرهم على البيان

 بالزيتون )أسلحتهم ال يعجزه أن يقول بدل ( يعلقون سيوفهم بالزيتون ) أن يقول ( يعلقون 
 والتي بهذه اللفظة تعم كل سالح حتى أسلحة هذا العصر من البنادق والمدافع ونحوها

 أرجو أن تكون المعلومة قد وصلت
اقتباس:

  أمير العصبكاتب هذه المشاركة : 
 سيدنا أن للعلماء اجتهاد فقط هو إنما الحديث في أشرت ما مثل أو بدابق الروم معركة زمن سيكون المهدي أن دليل يوجد ال ولكن عذرا ....الكريم أخي
 ال المهدي ظهور ولكن ..بالدليل أحسنت فقد األول األمر أم..دليل على ينبني ال األمر في العلماء واجتهاد لإلمامة المهدي سيقدم والسالم الصالة عليه عيسى
لذلك يميلون الناس أو العلماء من كثير كان وإن بالسيوف زمنه ارتباط على دليل يوجد

 أخي الفاضل
 ال ليس هو إجتهاد لبعض العلماء

 الروايات األخرى لهذا الحديث وغيره في السنن األربعة ومسند أحمد
 وغيرها نصت على أن هذا الرجل هو المهدي فهو الذي يمكث سبع سنين

 وهو الذي يبايع بين الركن والمقام وهو الذي يخسف بالجيش القادم إليه وإلى آخر
 أوصافه ، فالرجل في الحديث هو المهدي بال أدنى شك

وعلى هذا عمل أهل العلم يذكرون هذا الحديث عند كالمهم على المهدي
 

اقتباس:

  المهند الصارمكاتب هذه المشاركة : 
السود الرايات هم والقاعدة الطالبان ان أحسب

 
اقتباس:

  المهند الصارمكاتب هذه المشاركة : 
 
 

المسلمين، لكل خليفة هو الرجل ذاك أن منه يلزم ال الحديث في خليفة ولفظ

 
أعلم تعالى واهللا دولة رئيس هو المقصود وإنما
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 أخي الفاضل
 الخليفة في لسان الشرع ال يطلق إال على خليفة المسلمين القرشي

وليس يعجز رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يقول ( أمير ) أو ( زعيم ) ونحو ذلك
 

اقتباس:

  المهند الصارمكاتب هذه المشاركة : 
":العرب لسان "وفي

 
اقتباس:

  المهند الصارمكاتب هذه المشاركة : 
 

قبله مـمن ُفَلْتخْسُي الذي ُيفةِلَوالخ

 صدقت هذا في اللغة 
 لكننا ال نفسر كالم سيبويه

 نحن نفسر كالم الشرع ممثال برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 وفرق بين اللفظ اللغوي واللفظ الشرعي

 قد يجتمعان وقد يفترقان
وفق اهللا الجميع

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إنصر عبادك المجاهدين في كل مكان

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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