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 منذ 14 دقيقة 

abu qudamah 
 

عضو جديد

 
mogadishu/centre of the jihad in africa :الدولة

المشاركات: 10 

 بشرى ألمة اإلسالم باإلعالن عن والدة والية شبيلى اإلسالمية 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

بشرى ألمة اإلسالم باإلعالن عن والدة والية شبيلى اإلسالمية 
 

د و على آله وصحبه أجمعين أما بعد: ّنا محمّالم على نبيّالة والسّ العالمين والصّ هللا ربُالحمد
 

 المرتدين، بعد االنتصارات الباهرة التي حققها المجاهدون في الصومال بالتوسع في مزيد من األراضي التي كانت تحت سيطرة األعداء من الصليبين و أعوانهم
بات لزاما على إخوانكم بناء اإلدارات المدنية للقيام بمهام الدولة اإلسالمية. 

 
 إجرامية فكان من هذه األقاليم إقليم "شبيلى السفلى" الذي فتحه المجاهدون بدعوة من سكان هذا األقليم الذين تعرضوا لألذية و االضطهاد من قبل عصابات

 أهلهم سريعة و قبلية مرتبطة بحكومة الردة الذين كانوا يفرضون الضرائب على المنازل السكنية ناهيك عن المحال التجارية ، فكانت تلبية المجاهدين لمطالب
وهللا الحمد. تم حشد كتائب من جند الرحمن لردع المفسدين عن اإلفساد في األرض و الوقوف يدا واحدة مع المظلومين، فكان النصر و التمكين حليف المجاهدين 

 
 في تطبيق الشريعة اإلسالمية ً و في وقت وجيز جداًو بما أن فكرة إنشاء الواليات اإلسالمية أصبحت فاتحة خير للعباد و البالد، و نجحت تلك الواليات أخيرا

 المجاهدين بعد استشارة أهل الحل و العقد في الشبابعلى كافة مناحي الحياة و استتباب األمن، و إقامة الحدود و ردِّ المظالم، قررت القيادة العامة لحركة 
 مهيب شارك فيه عدد ٍالمنطقة بإعالن والية إسالمية لهذه المنطقة ، و في يوم السبت 08 ذي الحجة 1429 هـ الموافق لـ : 2008-12-06 تم اإلعالن في جو
 المجاهدين من الشبابهائل من أعيان المنطقة و رؤساء العشائر و كافة شرائح الشعب المختلفة، و كان الشيخ مختار روبو أبو منصور الناطق باسم حركة 

أعلن عن والدة والية "شبيلى اإلسالمية" و تعيين الوالة على النحو التالي:- 
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1 – الشيخ عبد الرحمن سيرة ... والي والية شبيلي اإلسالمية. 

 
2 –الشيخ سلطان محمد آل محمد ... مسؤول قسم الدعوة و التعليم. 

 
3 – الشيخ حسن عبد الرحمن ... مسؤول األمن و الحسبة. 

 
4 – القاضي عبد اهللا أحمد محمد... مسؤول القضاة. 

 
5 – الشيخ إبراهيم المقدسي مسؤول مكتب المالية و التنمية. 

 
حمون و كان للوالي الشيخ عبد الرحمن سيرة كلمة قصيرة أوضح فيها أن عصر التفاخر باآلباء و القبيلة قد ولى إلى غير رجعة، وأن المجاهدين ال يزا

ا أطاع اهللا أهالي المنطقة في دنياهم إال أنهم يسعون إلى تطبيق شرع اهللا و تنفيذ أحكامه، و بايع وجهاء المنطقة الوالي على مناصرته في الحق و طاعته م
فيهم، فإن عصى اهللا فال طاعة له فيهم.  

 
 

اهللا أكبر ... اهللا أكبر ... اهللا أكبر 
 

} َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 

اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم األحزاب 
 

 اهزم اإلثيوبيين الصليبيين وإخوانهم المرتدين ومن كان في صفهم
 

القسم اإلعالم لحركة شباب المجاهدين 
ال )) َي الصُّومِة فَرْسُ العُ(( جيش

األحد 09 ذو الحجة 1429 هـ 
 7/12/2008

منقول من شبكة القمه اإلسالميه

   

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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تعليمات المشاركة 
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 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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Members’ posts don't undergo censoring and don't represent al-faloja views

 

 األعلى - األرشيف - منتديات الفلوجة اإلسالمية - االتصال بنا 

 
 Powered by vBulletin® Version 

 Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. 
Ghzoan 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=37851&highlight=%C7%E1%D4%C8%C7%C8

http://faloja1.net/vb/misc.php?do=bbcode
http://faloja1.net/vb/misc.php?do=showsmilies
http://faloja1.net/vb/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://faloja1.net/vb/sendmessage.php
http://www.al-faloja.info/vb/
http://faloja1.net/vb/archive/index.php

	Local Disk
	بشرى لأمة الإسلام بالإعلان عن ولادة ولاية شبيلى الإسلامية - منتديات الفلوجة الإسلامية


	HAOBDIKCGJNNCBJKLOOMNNJFEMCDHEDN: 
	form3: 
	x: 
	f1: 1
	f2: 0
	f3: Off
	f4: 1
	f5: 
	f6: 1228767770-102e34d2913f645aba58c65b2a453108129ba10e
	f7: postreply
	f8: 37851
	f9: who cares
	f10: 0
	f11: 1
	f12: 6184

	f13: اضف الرد السريع
	f14: 
	f15: الوضع المتقدّم
	f16: 

	form7: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: [4]

	f4: 

	form8: 
	x: 
	f1: [10]





