
 

... هنا تجديد البيعة المير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا ... 

...منتديات الفلوجة االسالمية تزف نبأ استشهاد احد مشرفيها ( سنام الرمادي ) على 
ارض الرافدين تقبله اهللا في الشهداء... 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 15 جندي فرنسي في نجراب – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 6 جنود للعدو وإغتنام سيارتهم في والية وردك – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / تدمير "اباتشي" للعدو األمريكي بعبوة ناسفة في والية اروزجان – 11/8 

10-8حركة الشباب المجاهدين/نحر رئيس المخابرات بإقليم بكول المدعو ( عبد اهللا جهورير ) 

:: روابط الشبكة :: :: الستعادة كلمة المرور :: :: لإلتصـال بنـا :: 

 

 
منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
رسالة من الشيخ حسين بن محمود إلى إخوانه في المنتديات  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

 البحثمشاركات اليومالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتالتسجيل
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  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 

  

 منذ يوم مضى 

 ولد يوسف
 

عضو جديد

 
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 13 

 رسالة من الشيخ حسين بن محمود إلى إخوانه في المنتديات 

 رسالة من الشيخ حسين بن محمود إلى إخوانه في المنتديات
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

من حسين بن محمود إلى إخوانه في المنتديات اإلسالمية .. السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ، وبعد .. 
 

فإني ال أعلم كيف يخفى عليكم مكر عدوكم وكيده الرامي إلى التفريق بين المجاهدين ، وها هي مؤسسة 
"راند" األمريكية تنصح الحكومة الصليبية بضرورة التفريق بين المجاهدين وقاعدة الجهاد على أساس 

اإلختالفات المنهجية واإلجتهادية ، وهي أعلنت ذلك على المأل ، فأين عقولكم بارك اهللا فيكم !! 
 

لغ استخفاف عدوكم بكم أن يعلن خطته عليكم ويدلكم على حفرته التي حفرها لكم ثم تمشون إلى تلك الحفرة َأب
 لقون بأنفسكم فيها طوعا !!ُوت

 
أين أهل اإليمان الذين قال النبي صلى اهللا عليه وسلم عنهم "ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين" 

 (البخاري) !!
 

 دغنا في أفغانستان من نفس الجحر ، فهل نلدغ منه مرة أخرى ، وبرضانا !!ُلقد ل
 

  أيشك عاقل بأن في المنتديات من هو عدو لإلسالم والمسلمين :
 

كلما انطفأت نار الفتنة أشعلها بهمزه ولمزه ونفخه !! أيشك عاقل بأن اليهود والنصارى ال يتركون المنتديات 
هكذا دون عمالء وجواسيس ومندسين يعكرون صفو الوحدة اإلسالمية بين المسلمين !! أيشك عاقل بأن هذه 

 النار كانت لتخبو لوال الوزغات التي تنفخ عليها خدمة للصليبيين !!
 

س فطن .. رصوا صفوفكم وأعلوا بنيانكم وال تدعوا فرجات للشيطان ، ومن وصل ّالعقل العقل ، فالمؤمن كي
صفا وصله اهللا ، ومن قطع صفا قطعه اهللا ، وال يغلبنكم السفهاء على رأيكم .. شدوا على السفيه وألجموا 

خطؤون ويصيبون ، ُلسان كل من يروم تفريق صفوفكم ، وأقلوا عثرات إخوانكم من أهل الجهاد فهم بشر ي
 وأخطائهم تذوب في بحر أفعالهم ، وساعتهم خير من حياة المتخلفين ..

 
إن الجيش اإلسالمي وأنصار السنة ودولة اإلسالم وكتائب العشرين وغيرها من كتائب الجهاد كلهم لنا إخوة ، 

رنا نحن اإلصالح والتقريب بين وجهات النظر ، وهدفنا ْوكلهم نجل ونحب ، وإن اختلفوا في ما بينهم ، فدو
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 دحر العدو الصليبي الصفوي وإخوانهم المرتدين ، فال تنسوا الهدف والغاية وتضيعوا في بنيات الطريق ..
 

كان األولى بنا تذكير إخواننا المجاهدين بأهدافنا وحضهم على اإلجتماع والتعاضد ونبذ الخالف والفرقة ، ال 
وا من اللوم على إخوانكم ، وذكروهم باهللا ، وأعينوهم على ّأن نطعن في بعضهم ونعين الشيطان عليهم .. أقل

طاعته ، فإن التفرق عصيان هللا ، والتقارب طاعة ، فكونوا عونا في الطاعة وتجنبوا المعصية واتقوا اهللا في 
 أنفسكم وأصلحوا ذات بينكم ، وال يؤتين اإلسالم من قبلكم ..

 
إن الوقت وقت حرب ، وليس وقت ترف فكري واختالف وجدال ، فال تشمتوا األعداء فينا وفوتوا عليهم 

 الفرصة ، وليكن منكم دعاة للخير والصالح واإلصالح بين األشقاء .. 
 

واهللا لو كان الذي يقاتل األمريكان واليهود : غير مسلم ، لكان العقل يقتضي أن نناصحه ونشد على يده التفاق 
  الهدف ، فكيف وهؤالء مسلمون مجاهدون باعوا أنفسهم وأموالهم في سبيل اهللا !!

 
إني أنصح إدارات المنتديات أن ال يجعلوا منتدياتهم مواطن فتنة وتفريق بين المسلمين ، وعليهم مسؤولية 

وقف هذا المخطط الصليبي اليهودي بكل حزم وهمة ، فيصدروا البيانات يمنعوا فيها دعاة التفريق بين 
  المجاهدين ، ويلزموا المرتادين بالكف عن مثل هذا ..

 
 ً موحداًماذا لو أخرجت الفصائل المجاهدة بياناوأقول للمخلصين من الشباب الذين جرفتهم هذه الموجة : 

يظهرون فيه توحدهم وتنسيقهم ونبذ اختالفهم ، وهذا األمل فيهم ، فكيف تفعل بكتاباتك ورأيك الذي نشرته 
 بين الناس مؤيدا لهذه الجماعة متعصبا لها طاعنا في غيرها !!

 
إن أمريكا لما يئست أن تنتصر في العراق : رضيت بالتحريش بين المجاهدين وتشتيت قوتهم وضرب بعضهم 

وتشتغل هي ببعض فيشتغلوا بأنفسهم ليسهل عليها السيطرة عليهم فيتمكن عمالئها من أرض الرافدين 
بمخططها إلحتالل باقي بالد المسلمين ، وال نشك بأن مثل هذا المكر ال يخفى على إخواننا ، وأن العلماء 

 والعقالء من أهل الجهاد سيتداركون األمر قريبا .. 
 

لسنا أوصياء على الجهاد والمجاهدين ، وإنما عملنا ال يتعدى النصح والنصرة والتحريض ، وأي كلمات - 
كتبها متخلف - تخرج من هذا اإلطار فقد تعدت حدودها ، فينبغي لنا أن نلزم حدودنا ونعرف قدر أنفسنا وال 
نبخس المجاهدين حقهم ونعرف قدرهم ونقدر تضحياتهم ، فهم أهل الطاعة الذين نفروا للجهاد ، ونحن أهل 

 } ..ُةَ السَّيِّئَالَ وُةَنَسَحْي الِوَتْسَ تَالَالمعصية الذين تخلفنا عنه ، {و
 
 

وفقنا اهللا وإياكم لكل بر وتقوى ، وجنبنا اهللا وإياكم اإلثم والعدوان ، وجعلنا اهللا وإياكم من الساعين في الوحدة 
واإلعتصام بحبل اهللا المتين .. اللهم اجعلني وإخواني ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه .. وآخر دعوانا أن 

 الحمد هللا رب العالمين ..
 

 واهللا أعلم .. وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ..
 

 كتبه
 حسين بن محمود

23 ربيع األول 1428هـ
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#  2 

  

 منذ 21 ساعات 

 أبو عمر المصري
 

عضو مشارك

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 142 

 

ما رأي االخوة هنا في هذه النصيحة؟

 

#  3 

  

 منذ 4 ساعات 

 بشتون المعتدل
 

عضو

 
Jul 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 50 

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ولد يوسف 

المنتديات في إخوانه إلى محمود بن حسين الشيخ من رسالة
..

 
 

 وكلهم ، إخوة لنا كلهم الجهاد كتائب من وغيرها العشرين وكتائب اإلسالم ودولة السنة وأنصار اإلسالمي الجيش إن
 العدو دحر وهدفنا ، النظر وجهات بين والتقريب اإلصالح نحن رناْفدو ، بينهم ما في اختلفوا وإن ، ونحب نجل

 ..الطريق بنيات في وتضيعوا والغاية الهدف تنسوا فال ، المرتدين وإخوانهم الصفوي الصليبي
 
 

 كتبه
 محمود بن حسين

هـ 1428األول ربيع23 

يا شيخ حسين اقراء سفر الحقيقه ستحصل صوره الحقيقه بما يحدث في بالد الرافيدن 
الجيش االستسالمي و كتائب ثوره المنافقين هم من اهل النفاق و اهل الرده  

هم الذين خانت لدين اهللا هم الذين قتلت عشرات من المجاهدين هم الذين جلس مع الصليبين هم الذين سقط 
مناطق المريكان بطريقه مفاوضات 

هم الذين دخل في الصحوات هم الذين طعن في المهاجرون هم الذين ساعدت الصليبين في حمله صليبيه في 
ديالى و عامريه و االنبار و صالح الدين 

هم الذين قتل شيخ الضاري في هيه العلماء المسلمين هم الذين قتلت قناص لجيش المجاهدين في طارميه هم 
الذين قتلت المهاجرين من بالد الحرمين و الجزائر في واليه صالح الدين 
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ويا شيخ حسين انت تقول انهم اخواننا!!! 
ترجع الى الحق يا شيخ حسين نحن ال يقبل كالمك و كالم امثالك تسترون على الحق و تناصرون الباطل 

 

#  4 

  

 منذ 2 ساعات 

 خالد يوسف
 

عضو جديد

 
May 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 1 

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة بشتون المعتدل 
 الرافيدن بالد في يحدث بما الحقيقه صوره ستحصل الحقيقه سفر اقراء حسين شيخ يا

  الرده اهل و النفاق اهل من هم المنافقين ثوره كتائب و االستسالمي الجيش
 سقط الذين هم الصليبين مع جلس الذين هم المجاهدين من عشرات قتلت الذين هم اهللا لدين خانت الذين هم

 مفاوضات بطريقه المريكان مناطق
 ديالى في صليبيه حمله في الصليبين ساعدت الذين هم المهاجرون في طعن الذين هم الصحوات في دخل الذين هم
 الدين صالح و االنبار و عامريه و

 هم طارميه في المجاهدين لجيش قناص قتلت الذين هم المسلمين العلماء هيه في الضاري شيخ قتل الذين هم
 الدين صالح واليه في الجزائر و الحرمين بالد من المهاجرين قتلت الذين
 !!!اخواننا انهم تقول انت حسين شيخ ويا

الباطل تناصرون و الحق على تسترون امثالك كالم و كالمك يقبل ال نحن حسين شيخ يا الحق الى ترجع

 ارجو ان تكون قد رأيت تاريخ مقال الشيخ / حسين بن محمود حفظه اهللا
 

كتبه 
 حسين بن محمود

23 ربيع األول 1428هـ
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تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
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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