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14- دولة العراق إلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية بغداد  8

 تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي/ بيان بخصوص االنقالب األخير في موريتانيا 

الصمود / يصدرها المركز اإلعالمي لحركة طالبان – السنة الثالثة العدد (26) - أغسطس 2008 

  15-8 جماعة أنصار اإلسالم / عملية استشهادية تدك معقال لقوات البيشمركة في مدينة الموصل 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 672 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
دورة في االستعداد للضربات القاعدية القادمة : الخطوة األولى  

 ϥжϝЪ  : ЩЮ Ϣ 
  

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 AM 12:04 ,اليوم 

 درع لمن وحد
  

المشاركات: 570 
قام بالدعاء: 0

دعي له 619 مرات في 58 
مشاركات 

 دورة في االستعداد للضربات القاعدية القادمة : الخطوة األولى 

 دورة في االستعداد للضربات القاعدية القادمة
الخطوة األولى

 
 

بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 
 
 

 مقدمة :
 

ترددت كثيرا قبل كتابة هذا الموضوع ، مع أن فكرته عندي منذ عدة سنوات ، وقبل أشهر استشرت بعض اإلخوة من المرتبطين 
بالمجاهدين فأشاروا علي بالتأخير 
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لكني رأيت فيما يرى النائم أن أحد أعمدة الكفر تم قتله بعملية استشهادية غريبة ، وقتل ذلك الشخص بالضبط ال يعني إال أن الضربات 
 من الموضوع لعل اإلخوة ينتفعون به جزءاالقاعدية ستقع بعد ساعات أو أيام ، فاستبشرت خيرا وقررت أن أترك التردد وأكتب 

 
 

 الشريحة المستهدفة :
 

الموضوع موجه للشباب دون الخامسة والعشرين ممن لم يسبق لهم الجهاد وال يجدون طريقا للجبهات ، والموضوع من عدة أجزاء ، وإذا 
شاء اهللا فستكون هناك دورات عملية وتطبيقات ميدانية لكن هذا الجزء أهمها في حصول المراد بإذن اهللا ولو أن القارئ قد يرى في البداية 

أنها مجرد كتب يقرأها . 
 
 

 الهدف من الموضوع :
 

إعداد الشباب للمرحلة القادمة والتي ستبدأ بعد الضربات القاعدية ، وذلك : 
- ليكون الشاب المسلم عضوا فاعال في سريته إذا تيسر له اللحاق بالمجاهدين أو بسبب قيام جماعات جهادية جديدة في بلده 

- ليكون الشاب المسلم قادرا على تكوين خاليا صغيرة (2 أو 3 أفراد) أو القيام بعمليات فردية في محيطه تصب في تقوية رصيد الجهاد 
وال تخرج عن مساره واالستراتيجية العامة للقاعدة 

 
 

 في التحريض :
 
ا َيْ الدُّنِاةَيَحْ الُاعَتَا مَمَ فِةَرِ اآلخَنِا مَيْ الدُّنِاةَيَحْالِم بُيتِضَرَ أِضْرَى األَلِ إْمُتْلَ اثَّاقِّ اهللاِيلِبَي سِ فْواُرِ انفُمُكَ لَيلِا قَذِ إْمُكَا لَ مْواُنَ آمَينِا الَّذَيُّهَا أَ ي{
 ْدَقَ فُوهُرُنصَالَّ تِإ * ٌيرِدَ قٍءْيَلِّ شُى كَلَ عُّاهللاَوا ًئْيَ شُرُّوهُضَ تَالَ وْمُكَرْيَا غًمْوَ قْلِدْبَتْسَيَا وًيمِلَا أًابَذَ عْمُكْذِّبَعُ يْواُرِنفَالَّ تِ إ *ٌيلِلَالَّ قِ إِةَرِي اآلخِف
 ْ لَّمٍودُنُجِ بُهَيَّدَأَ وِهْيَلَ عُهَتَينِكَ سُّ اهللاَلَنزَأَا فَنَعَ مَّنَّ اهللاِ إْنَزْحَ تَ الِهِبِاحَصِ لُولُقَ يْذِ إِارَغْي الِا فَمُ هْذِ إِنْيَنْ اثَيِانَ ثْواُرَفَ كَينِ الَّذُهَجَرْخَ أْذِإ ُّ اهللاُهَرَصَن
 ِيلِبَي سِ فْمُكِسُنفَأَ وْمُكِالَوْمَأِ بْواُدِاهَجَ وًاالَقِثَا وًافَفِ خْواُرِفْان * ٌيمِكَ حٌيزِزَ عُّاهللاَا وَيْلُعْ الَيِ هِّ اهللاُةَمِلَكَى وَلْ السُّفْواُرَفَ كَينِ الَّذَةَمِلَ كَلَعَجَا وَهْوَرَت

}  َونُمَلْعَ تْمُنتُن كِ إْمُ لَّكٌرْيَ خْمُكِلَ ذِّاهللا
 

ذهبت األعراض وميع الدين واحتلت األوطان وسرقت الثروات وضاع جيل من الشباب نساء ورجاال ، ثم تجرأ أراذل الخلق على رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم ... ونحن ال زلنا نتحدث عن الجهاد وأكثرنا لم يعد له عدة وال يعرف أعدائه وما يجب عليه فعله في هذه الظروف 

ونتعلل بالعجز . ولو صدقنا لكان بإمكاننا إعداد قوة كبيرة خالل أشهر قليلة 
 "  به فهو واجبّ ما ال يتم الواجب إالّة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز فإنّيجب اإلستعداد للجهاد بإعداد القوقال ابن تيمية : " 

 
 

 في اإلعداد :
 

األقوياء فقط من يتقدمون حين يحجم الناس ، بينما يكتفي الضعفاء في الغالب بالكلمات النارية .. والنتيجة أن األقوياء يموتون إلقدامهم 
ويحيى الضعفاء لجبنهم وعجزهم لتركهم اإلعداد ومشاقه 

 
لوال المشقة ساد الناس كلهم *** الجود يفقر واإلقدام قتال

 
وتحصيل أسباب القوة ال يتأتي إال باإلعداد الحقيقي الجاد ، وال يبدأ اإلعداد إال حين تكون اإلرادة ، اإلرادة الصادقة التي تدفعك للعمل والجد 

وليست اإلرادة التي تتلخص في مواعظ تلقيها في محيطك ودعاوى للجهاد بينما ال أحد يعد للعمل عدته 
}  َينِدِاعَقْ الَعَ مْواُدُعْ اقَيلِقَ وْمُهَبَّطَثَ فْمُهَاثَعِ انبُّ اهللاَهِرَن كِكَلَ وًدَّةُ عُهَ لْدُّواَعَ ألَوجُرُخْ الْواُادَرَ أْوَلَ وقال اهللا تعالى : {
 ُّ اهللاُمُهَونُمَلْعَ تَ الْمِهِونُن دِ مَينِرَآخَ وْمُوَّكُدَعَ وِّوَّ اهللاُدَ عِهِ بَونُبِهْرُ تِلْيَخْ الِاطَن رِّبِمَ وٍوَّةُم مِّن قُتْعَطَتْم مَّا اسُهَ لْدُّواِعَأَ ووقال سبحانه : {

}  َونُمَلْظُ تَ الْمُنتَأَ وْمُكْيَلِفَّ إَوُ يِّ اهللاِيلِبَي سِ فٍءْيَن شِ مْواُقِنفُا تَمَ وْمُهُمَلْعَي
"  { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "

(صحيح مسلم) 
 المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : "

" (صحيح مسلم) واستعن باهللا وال تعجز 
 

فعلى كل واحد منا أن يسعى في إيجاد مكان لنفسه ويطمع أن يكون له في بناء نصر هذه األمة نصيب ، فما أعظم غبن من يستيقظ ليجد أن 
األمة انتصرت والشهداء ذهبوا ، فيندم والت ساعة مندم ، ويود لو أن األرض له جميعا فيدفعها قربانا ليكون من أولئك الذين قاتلوا 
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وجاهدوا وخلد التاريخ سيرهم  
 
 

 الخطوة األولى :
 

اإلعداد يتضمن أقساما عديدة ، ويجب التركيز على استغالل الوقت فيما يعظم نفعه وترك ما قد يخرجنا عن اإلعداد الجاد 
في هذه الخطوة األولى ، يجب أن يكون الشاب نفسه شرعيا وفكريا وبدنيا ، وهذا برنامج أقترحه على من يريد اإلعداد بما يخدم الهدف 

بع البرنامج بمفرده وليس بشكل جماعي ّالذي نريد أن نصل إليه ، وكل شخص يت
 

 من الناحية الشرعية :
- تنبيه الراحل إلى أهم ما يحتاجه من المسائل (الشيخ عز الدين المقدسي) 

- حقيقة الحرب الصليبية الجديدة (الشيخ يوسف العييري رحمه اهللا) 
- الباحث في حكم قتل أفراد وضباط المباحث (الشيخ فارس آل شويل الزهراني فك اهللا أسره) 

 
 من الناحية الفكرية واألمنية :

- موسوعة أبي زبيدة األمنية (الشيخ ميسرة الغريب رحمه اهللا) 
- دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية (الشيخ أبو مصعب السوري فك اهللا أسره) (قد تستغرق قراءة الكتاب عدة أسابيع فال تعجز عن إكماله 

وال تتجاوز أيا من فقراته) 
 

، أفضل أن يبقى الخيار لكل فرد على حسب قدراته ، لكن يلتزم بهذا القدر األدنى : في اإلعداد البدني 
- التدرب ثالث مرات في األسبوع على األقل ، وكل حصة ال تقل عن نصف ساعة ، ويفضل للمبتدئين االنخراط في النوادي الرياضية 

- الجري في الهواء الطلق مرة أسبوعيا على األقل 
- لمن يمكنه ذلك : السباحة في باقي األيام التي ال يتدرب فيها 

- عدم القيام بحركات خطرة في األسابيع األولى تجنبا لإلصابات ومراعاة التدرج في التدريب 
- خالل رمضان يخفف التدريب ويكون قبيل المغرب 

 
 لتحميل الكتب :
: doc صيغة 

http://www.zshare.net/download/17132054db01f5e2/ 
: pdf صيغة 

http://www.zshare.net/download/1713396527eea050/ 
 
 

 الخطر األول :
 

يجب على كل من يتبع هذا البرنامج أن يسعى في الحفاظ على أمنه وأن يعتبر إخفاء شخصيته الجهادية له أهمية قصوى ، ويجب العمل من 
اآلن على تدارك الهفوات السابقة واالعتماد على اهللا ثم دراسة الموسوعة األمنية وإعمال الفكر واهللا الموفق . 

ويجب الحذر كل الحذر من إعالم األهل أو األصدقاء بأنك تعد للجهاد أو تصدر المجالس أو الحديث عن األخبار ، فالناس مشغولون عن ما 
يقع ألمتهم فإذا زادت مداركك وتفقهت في أمور الجهاد والقتال واألحداث العالمية فستبدو للناس مختلفا وتسلط األضواء على نفسك دون 

فائدة ، بل سيعود عليك كل ذلك بالضرر ال قدر اهللا 
" (صححه األلباني) استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان وضع نصب عينيك قول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " 

وتالحظ أخي أنه ال توجد إشارة لإلعداد العسكري في الموضوع ، وهذا ألن هذه الخطوة ال تتضمن إال اإلعداد الفكري والشرعي واألمني ، 
أما اإلعداد البدني فيجب أن يصبح من يومياتك فال نقاش حوله ، والباقي يأتي في الخطوات القادمة 

 
 

 تنبيه :
 

}  ُهُبْسَ حَوُهَ فِى اهللاََّلَ عْكَّلَوَتَن يَمَو- هذا الموضوع جاء متأخرا ، فربما ال يجد أحدنا أمامه إال بضعة أسابيع يجب الجد فيها إلعداد العدة ، { 
- كثير من اإلخوة يتباكى على عدم وجود دورات حقيقية متكاملة إلعداد الشباب الراغب في الجهاد ، فأرجو أن يكون هناك من يلتزم بهذا 

البرنامج بدل البحث عن األعذار واالكتفاء بتحميل الكتب وتخزينها 
- قد يقول بعض اإلخوة أن قراءة هذه الكتب تستغرق وقتا ، وأجيب أن المجاهد دون علم شرعي مجرد قاطع طريق كما قال أبو هاجر 

رحمه اهللا ، فال يمكن البدء في التطبيق حتى يعرف كل واحد لماذا ومن ومتى وبم وكيف يقاتل ، ومن ال يتم هذا الدورة فهو أعجز من أن 
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يواصل معنا 
- أرجو من كل أخ يتم هذه الدورة أن يعلمني ، حتى إذا اكتمل العدد عشرة إخوة فسأختبرهم ثم أواصل الدورة بإذن اهللا 

 
 

فحيهال إن كنت ذا همة فقد حدا *** بك حادي الشوق فاطو المراحال 
وقل لمنادي حبهم ورضاهم *** إذا ما دعا لبيك ألفا كوامال 

وال تنظر األطالل من دونهم فإن *** نظرت إلى االطالل عدن حوائال 
وال تنتظر بالسير رفقة قاعد *** ودعه فإن العزم يكفيك حامال

 
 

هذا واهللا أعلى وأعلم 
والحمد هللا رب العالمين 

 
أخوكم/ درع لمن وحد 

__________________ 
 

 لو أن الدموع تعيد البعيد *** لكنت ذرفت دماء الوريد
 لو أن الدموع تعيد البعيد *** لكنت بكيت بكاء الشريد

 الشهيـدّلو أن الدموع تعيد البعيد *** رجوت إلـهي رد

    

 األعضاء 12 قاموا بالدعاء لدرع لمن وحد لمشاركته القيمة هذه

abdo10 ,(اليوم) (اليوم), باغي الهدى (اليوم), ابومعاذالشمري (اليوم), ابو عبدالغفور (اليوم), ابو محمد االثري (اليوم), أبو قندهار 
faisal1722 ,(اليوم) (اليوم), سما بغداد ossama2004 ,(اليوم) (اليوم)وحدة القتال رعد (اليوم), فرسان الفجر (اليوم), غريب العرب 

#  2    
  

 AM 12:07 ,اليوم 

 العربي مسلم
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,514 
قام بالدعاء: 310

دعي له 172 مرات في 130 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك
 

تم الحفظ للمطالعة

__________________ 

 ـــححمعلوماتك عن المسجد األقصى المباركصـــ 
    

#  3    
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blidpc1 
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: بين المجاهدين
المشاركات: 1,573 

قام بالدعاء: 147
دعي له 301 مرات في 197 

مشاركات 

بارك اهللا فيك

__________________ 

يقول عليه الصالة والسالم
ال تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر اهللا، ال يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر اهللا 

وهم ظاهرون على الناس- رواه مسلم
    

#  4    
  

 AM 12:17 ,اليوم 

ossama2004 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 160 
قام بالدعاء: 51

دعي له 23 مرات في 18 
مشاركات 

 بوركت اخي على المجهود الرائع وجزاك اهللا خيرا.
 

 هذا برنامج متكامل يستطيع حتى االخوة المبتدئين بالدعوة استغالله النه يحوي _
 -1 برنامج دعوي 
 -2 برنامج فكري 

-3 عسكري للمبتدئين

    

#  5    
  

 AM 12:21 ,اليوم 

 ارّهب
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 18 
قام بالدعاء: 5

دعي له 4 مرات في 4 
مشاركات 

 بارك اهللا فيما عملت
 
 

أول إن شاء اهللا المجاهدين 
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 ابواليتامى
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: بديرتي بين ربيعي وعشيرتي
المشاركات: 891 
قام بالدعاء: 151

دعي له 233 مرات في 175 
مشاركات 

 السالم عليكم
 

جزاكم اهللا خيرا اخي.

__________________ 
العراقيهالغريب ابوعبير

 
 
 

)) احد اعمام رغد(( 
 
 

االول في كتيبة استشهادين االخالص
 
 

امريكا . 
 
 

 ًهذا العدولن نتركه ابدا
 
 

واهللا لو صعد الى السماء لصعدنا وراءه لن 
 
 

 ًنتركه ابدا
    

#  7    
  

 AM 12:31 ,اليوم 

 محب السلفية
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 659 
قام بالدعاء: 2

دعي له 70 مرات في 50 
مشاركات 

 اللهم ارفع الذل والضيم عن أمتي 
 اللهم انصر المجاهدين في كل مكان

بارك اهللا فيكم
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 جهاد النصر
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 257 
قام بالدعاء: 21

دعي له 63 مرات في 33 
مشاركات 

 
 

بارك اهللا بك وجزاك اهللا كل خير  
__________________ 

 من كلمة أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي حفظه اهللا ورعاه
 

((عداؤهم المفرط للسلفية الجهادية ، وخاصة في الوقت الحاضر ومحاولتهم الجادة والمستمرة إلجهاض أي مشروع قائم على أساس 
" معروفة وقصة الصحفي البريطاني أشهر من أن تعرف ، وبلغنا أن جيش اإلسالم كان على وشك جيش اإلسالمسلفي، وحكايتهم مع "

  في المسألة ))حماسالحصول على مكاسب جيدة من بريطانيا، قبل تدخل 
 

 اللهم انصر جيش االسالم 
 

    

#  9    
  

 AM 12:54 ,اليوم 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ال زلت أبحث
المشاركات: 5,960 

قام بالدعاء: 543
دعي له 1,334 مرات في 823 

مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخانا الغالي
 

 برنامج مختصر ورائع 
 

 ومن يصدق النية هللا يجده سهال ان شاء اهللا
 

 نسأل اهللا ان نكون من الجادين 
__________________ 

 
 

 مباشرة بروابط االول االصدار - معادية إعالمية وسيلة امسك رسائل مجموع
 

 االسطوانة االولى من زهر الفردوس للشيخ ابي اسحاق الحويني
 

 جميع حلقات مدرسة الحياة للمحدث أبي اسحاق الحويني
 

 سلسلة ساعة و ساعة للعالمة المحدث أبى إسحاق الحوينى مرئية بروابط مباشرة
 
 
 
 

 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 فانصر األنصار والمهاجرة
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#  10    
  

 AM 12:59 ,اليوم 

 قديم جديد
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 171 
قام بالدعاء: 0

دعي له 39 مرات في 27 
مشاركات 

 اللهم ارفع الذل والضيم عن أمتي 
 اللهم انصر المجاهدين في كل مكان

بارك اهللا فيكم

    

#  11    
  

 AM 01:02 ,اليوم 

 عبد اهللا 75
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 184 
قام بالدعاء: 47

دعي له 39 مرات في 32 
مشاركات 

بارك اهللا فيك

    

#  12    
  

 AM 01:48 ,اليوم 

 أبو قندهار
 

 

اإلقامة: بين أزقة الزرقاء يطير قلبي
المشاركات: 4,970 
قام بالدعاء: 2,140

دعي له 1,978 مرات في 790 
مشاركات 

  وسبحان اهللا سبقتني بالنسبة للكتاب الرائع والشيق دعوة المقاومة ًجميل جدا
سلمت يمناك ويسراك على ما طبعتنا من كتابة

__________________ 
اقتباس:

 حتى إنهم كانوا يستنكفون اإلنبطاح على األرض أثناء الغارات ً وثباتاًوأهل قندهار لهم سمات خاصة... وفي الحرب ضد السوفييت كانوا األكثر إقداما
فهم الكثير، ومن ثم فال غرابة أن كان من بين ّ في تحد كلً ال يليق بكرامة المجاهد المسلم! لذلك كانوا يظلون وقوفاًالجوية ويعتبرون ذلك عارا

  [بتصرف من مقالة: الرجل العمالق]القندهاريين أكبر عدد من القتلى

  کانام لے کراٹھو اور ان کی گردنيں مارواهللا

Ǡøøøøø ǠȺǪȵǕ Ǽǲȵ ɄȺǤȹ øøøøȞȵ~*ă*~ 
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#  13    
  

 AM 05:00 ,اليوم 

 ابو عبدالغفور
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 359 
قام بالدعاء: 73

دعي له 104 مرات في 67 
مشاركات 

اقتباس:

  درع لمن وحدكاتب هذه المشاركة : 
 القادمة القاعدية للضربات االستعداد في دورة

األولى الخطوة
 

  :المستهدفة الشريحة
 

 اهللا شاء وإذا ، أجزاء عدة من والموضوع ، للجبهات طريقا يجدون وال الجهاد لهم يسبق لم ممن والعشرين الخامسة دون للشباب موجه الموضوع
 كتب مجرد أنها البداية في يرى قد القارئ أن ولو اهللا بإذن المراد حصول في أهمها الجزء هذا لكن ميدانية وتطبيقات عملية دورات هناك فستكون
 . يقرأها

 

 أخي درع لمن وحد بارك اهللا فيك ال تضيق السن خليه ألربعين على األقل 
أبو بكر الصديق -رضي اهللا عنه- قاتل مانعي الزكاة وهو شيخا

    

#  14    
  

 AM 05:26 ,اليوم 

 اليفاوي
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 804 
قام بالدعاء: 111

دعي له 78 مرات في 69 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك
 

وجزاك اهللا خيرا

    

#  15    
  

 AM 05:27 ,اليوم 

 ابومعاذالشمري
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 8,171 
قام بالدعاء: 1,275

دعي له 1,319 مرات في 1,050 
مشاركات 
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بوركت اخي على المجهود الرائع وجزاك اهللا خيرا.

__________________ 
-----------------------------------------------

اإلســالمـيــة المـــهــاجـــر شــــبكــة
*
*

سنـــــــــــــــــام الرمـــــــــــــــــــــادي
لن انســــــــــــــــــاك
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»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم تقبل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
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