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منتديات الفلوجة اإلسالمية <  :::المنتديات العامة  < :::منتدى الحدث ) قضايا األمة اإلسالمية (

عِل ْ
مّ سيدي القائد مصطفى أبو اليزيد..فما قلته صواب والصواب ما قلته .
ُ
التعليمـــات

اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

ص ف حة  1م ن < 2 1 2
أدوات الموضوع

انواع عرض الموضوع

منذ  5يوم

#1
المشاركات1,194 :

صابر
عضو متألق
م سيدي القائد مصطفى أبو اليزيد..فما قلته صواب والصواب ما قلته .
ُ
علِ ْ ّ

سيدي القائد مصطفى أبو اليزيد ..
السالم عليك وعلى صحبك الكرام ورحمة ﷲ وبركاته .
بداية سيدي القائد أحب أن اقول :
وﷲ ثم وﷲ ثم وﷲ ...طالما أنكم على الحق والحق تقولون وتفعلون  ,ولطالما أنتم لشرع ﷲ منفذون ..وتطبقون ما أمر ﷲ به عباده المخلصين ,
فأرواحنا لكم فداء وأوالدنا لدين ﷲ نقدمھا أضاحي تنتظر تنفيذ أوامركم سيدي القائد .
فسيروا على بركة ﷲ فأنتم قاداتنا وساداتنا وأشراف أمتنا في يومنا ھذا ولكم منا السمع والطاعة .اليضركم من خذلكم وخالفكم بإذن ﷲ حتى يأتي
أمر ﷲ .
سيدي القائد :
رأينا وسمعنا ما تفضلتم به من خالل طلتكم البھية وتشريفكم لقناة الجزيرة الفضائية ) قاتلھا ﷲ ( فكانت فرحتنا كبيرة وسعادتنا غامرة  ,سيما
عندما نراك رؤوية العين بوجھك المنير وثباتك القوي ومن خلفك أسود ال تلين  ,فكنت بحق خير من تكلم ,وأبھى من تزين ,وافقه من تفوه ,واحكم
من تفكر في ھذه القناة ولمدة طويلة سابقة خرج علينا فيھا عبد البيت األسود يھرطق ويھرف بما ال يعرف من على منابر الفراعنة الظالمين وكانت
لذباباته محطات في ھذه القناة التي لم تجد طعما ً ألذ من طعم رئيس البيت األسود فكان لتلك الذبابة ألذ من قمامة واشنطن قاطبة .
كنت فرحا ً وسعيدًا وأنا أراك تتحدث بطالقة ورزانة وألول مرة كان يراك أوالدي ومن حولي خارج جھاز الكمبيوتر وعلى مرأى ومسمع مئات
الماليين في كافة أنحاء العالم .
سمعتك سيدي تبشرنا بثبات المجاھدين في سوات بباكستان واستعداد مجاھدين التنظيم بالتعاون مع إخوانھم في باكستان من الطلبة وغيرھم الذين
يقاتلون في سبيل ﷲ للتصدي لھجمات جيش زرداي باكستان في وزيرستان  ,وكم سعدنا بنيتكم األستيالء على سالح باكستان النووي لمصارعة
األمريكان .
سيدي  ...نحن نتابع فرحة المسلمين بزيادة تشعبات تنظيم قاعدة الجھاد  ,ونتابع عملياتكم الكبرى للقضاء على رأس األفعى الطاغوت األكبر أمريكا
 ,ولسان حالنا يقول  :اللھم استعملنا وال تستبدلنا  .وسنقوم بما يقدر ﷲ لنا القيام به بإذن ﷲ  ,فلقد تعلمنا من شيخنا الھزبر أبن الدن ـ حماه ﷲ ـ
أن العلم للعمل .
نحن سيدي نرى ما ترونه مناسبا ً طالما في الحق فلك ما تقول  ,فالمال عمر أميرنا والشيخ البغدادي أميرنا ونفدي ھدف اإلمارة األفغانية بأرواحنا
وكذا ھدف دولة اإلسالم في العراق وإن حدث منا أخطاء  ..فعسى ﷲ أن يغفر لنا  ,فما أخطائنا عن قصد وما ذاك منھجنا .
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وأنت تعلم سيدي أن فدائنا ھو لدين ﷲ ال للمسميات سيدي ...
فنحن رجالكم بإذن ﷲ مھما كانت مسّميات األفرع واألصول .
سنقاتل في العراق إن يسر ﷲ لنا ذلك تحت راية ال إلة إال ﷲ محمد رسول ﷲ  ,سواء أكان مسمى تجمع المجاھدين ھناك دولة اإلسالم العراقية أم
إمارة اإلسالم العراقية أم أمبراطورية العراق اإلسالمية أو حتى لو سمي بجماعة العراق اإلسالمية ..فھدفنا الشھادة في سبيل ﷲ وإقامة شرع ﷲ
عز وجل في ھذه األرض  ,نطيع قادتنا والنعصي للجماعة أمرا وال نخرج منھا .
سيدي  ...نحن جنودكم وخالياكم النائمة والمستيقظة في كل مكان  ,فإن كنا في الجبھات فنحن جنودكم وإن كنا في البالد فنحن ننتظر أوامركم ,
سواء أكنا في إيران أو سوريا أو مصر أو ليبيا أو حتى في نيويورك ..فقط ننتظر إشارتكم سيدي ونترقب أوامركم ..ولكم علينا السمع والطاعة
والتنفيذ .
سيدي القائد  ...من كان منا في الجزيرة العربية فھو تحت أمرة األمير أبا بصير الوحيشي  ,ومن كان منا في المغرب العربي فھو تحت أمرة ابي
مصعب عبد الودود  ,ومن كان منا في أي مكان فھو تحت أمرة آمر المنطقة من قبلكم  ,إخواننا كل مسلم عرف التوحيد وصفاءه وعرف الوالء
والبراء  ,وكان من الصادقين .
فمجاھدي القسام الصادقين إخواننا ..دمائنا دمائھم وعيوننا يبصرون بھا ولسانھم نتكلم به وعسى ﷲ أن يجمعنا بھم فنرفع معھم راية التوحيد
النقية الصافية .
وكذا حال مجاھدي شباب المجاھدين الصادقين ھم أيضا ً إخواننا وأسيادنا  ,نحورنا دون نحورھم .وكذلك مجاھدي أنصار اإلسالم في العراق
ومجاھدي تركستان في الصين .
فكل مجاھد صادق عقد النية ليكون قتاله في سبيل ﷲ من أجل رفع راية التوحيد والحكم بشرع ﷲ ـ عزوجل ـ كما أمر ,ونشِر دينه دين اإلسالم ,ھو
أخ وسيد لنا وال فرق بينه وبين بقية المجاھدين إال بالتقوى  .وعسى أن يجمعنا ﷲ بھم تحت راية واحدة نقية وصافية .

سيدي القائد أبا اليزيد :
إن ما يعُّز على نفسي ھو أن تكون فترة تكحيل العين برؤياكم على شاشة تلك القناة قصيرة في وقتھا ...وكم تمنيت أن تكون لساعات وساعات
..فكالمكم سيدي فيه من الخبرة والحنكة والفائدة الكثير الكثير  ...ووﷲ عندما رأيت أبتسامتك شعرت بأن الدنيا كلھا تبتسم فرحا ً بطلتك البھية
...ولكن عزائي أنني وقفت بين الجميع أقول :
ھؤالء ھم قادتنا ....فآتوني بقادتكم إن كنتم صادقين .
ھؤالء ھم أسود ھذا الدين  ...فآتوني بعمائم علمائكم ليقولوا ما قاله ھذا األشم أمام المأل دون خوف وال تردد وال تورية إن كانوا صادقين .
ھذا ھو قائد لنا أسمه مصطفى أبو اليزيد ـ حماه ﷲ ـ يقول ويتكلم بالحق ..
وإني أشھد ﷲ بحبي لھذا األشم ..لھذا الجبل ..لھذا الكبير ..
فما قال إال صواب  ...والصواب ما قال.
ومن يتجرأ على ما قاله بالقول  ...فإني له من المتربصين !!!!!....

#2

منذ  5يوم

المشاركات69 :

صاروخ زرقاوي
عض و

بوركت .
ال من يأتي و يزعم النصرة و يقول  :أبو اليزيد غير متمكن في اإلجابة !!  -قاتلھم ﷲ أنى يؤفكون -
ھل تصدق أن ھذا حدث في منتدى جھادي ؟؟

#3

منذ  5يوم

الغريب األزدي
عضو مجتھد

الدولة :ياحبذا الجنة واقترابھا طيبة وبـارد شرابھا...والروم روم قد دنا عذابھا علي إن القيتھا ضرابھا
المشاركات337 :

سدد ﷲ رميك أخي صابر
اصبت العدو في مقتل
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وابلغت في العبارة واحسنت األختيار
والعزاء ألھل الفنادق والقصور والذين يسعون لقتطف ثمرة أھل الحق والثبات
در ھؤالء الرجال
اشھد با اننا نحبھم صدقوا ﷲ وكذلك نحسبھم

#4

منذ  5يوم

المشاركات382 :

fajr nasr
عضو مجتھد

بارك ﷲ فيك اخي

منذ  4يوم

#5
المشاركات402 :

algochi
عضو مجتھد

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة الغريب األزدي

سدد ﷲ رميك أخي صابر

اصبت العدو في مقتل
وابلغت في العبارة واحسنت األختيار
والعزاء ألھل الفنادق والقصور والذين يسعون لقتطف ثمرة أھل
الحق والثبات
در ھؤالء الرجال
اشھد با اننا نحبھم صدقوا ﷲ وكذلك نحسبھم

صدقت اخي
منذ  4يوم

#6
الدولة :إمــارة بــغــــداد االسالميــــــة
المشاركات11,790 :

قناص الدولة االسالمية
مشرف

اقتباس:

سنقاتل في العراق إن يسر ﷲ لنا ذلك تحت راية ال إلة إال ﷲ محمد رسول ﷲ  ,سواء أكان مسمى تجمع المجاھدين ھناك دولة اإلسالم العراقية

أم إمارة اإلسالم العراقية أم أمبراطورية العراق اإلسالمية أو حتى لو سمي بجماعة العراق اإلسالمية ..فھدفنا الشھادة في سبيل ﷲ
وإقامة شرع ﷲ عز وجل في ھذه األرض  ,نطيع قادتنا والنعصي للجماعة أمرا وال نخرج منھا .

صدقت ورب الكعبة
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وبوركت االنامل التي ُخطت

#7

منذ  4يوم

المشاركات77 :

تجديد
عض و

بوركتم يا جماعة الخير فقد اثلجتم صدري و كنتم خير رد على المشككين
خالفة على منھاج النبوة تقوم على سواعد فرسان الخنادق و ليس مھاترات بعير الفنادق.
بوركت اخي صابر و جعل ﷲ لك بكل حرف بابا من ابواب الخير

#8

منذ  4يوم

المشاركات264 :

أبو عبد ﷲ
عضو مشارك

نسأل ﷲ ان يحفظه وجميع قادة الجھاد

منذ  4يوم

#9
الدولة :تحث راية دولة اإلسالم
المشاركات1,678 :

عيون الزرقاوي
عضو متألق

بارك ﷲ فيك اخي
نسأل ﷲ ان يحفظه وجميع قادة الجھاد

#10

منذ  4يوم

المشاركات13,152 :

معتز دغمش
عضو مميز

رفع ﷲ قدرك اخي صابر
#11

منذ  4يوم

المشاركات1,064 :

محمد المسلم
عضو متألق

اللھم انفذ بعث أسامة الى بيت المقدس
اللھم انفذ بعث أسامة " الصقور الجدد كما ال 19صقرا ً "
سنقاتل في العراق إن يسر ﷲ لنا ذلك تحت راية ال إلة إال ﷲ محمد رسول ﷲ  ,سواء أكان مسمى تجمع المجاھدين ھناك دولة اإلسالم العراقية أم

إمارة اإلسالم العراقية أم أمبراطورية العراق اإلسالمية أو حتى لو سمي بجماعة العراق اإلسالمية ..فھدفنا الشھادة في سبيل ﷲ
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وإقامة شرع ﷲ عز وجل في ھذه األرض  ,نطيع قادتنا والنعصي للجماعة أمرا وال نخرج منھا .
ھذا ھو قائد لنا أسمه مصطفى أبو اليزيد ـ حماه ﷲ ـ يقول ويتكلم بالحق ..
وإني أشھد ﷲ بحبي لھذا األشم ..لھذا الجبل ..لھذا الكبير ..
فما قال إال صواب  ...والصواب ما قال.
ومن يتجرأ على ما قاله بالقول  ...فإني له من المتربصين

منذ  4يوم

!!!!!....

#12
المشاركات213 :

فتى مسلم غيور
عضو مشارك

موضوع رائع بارك ﷲ فيكم .

منذ  4يوم

#13
المشاركات1,261 :

mousa
عضو متألق

انھم فعآل قادتنا قادة األمة األسالمية وال أبالغ
بھم أعز ﷲ األسالم ورفعت رؤوسنا عاليا  ,ھزمو األميركان ومرغو انفه فى التراب  ,وتحررت األمة من
طغيان جنود الصليب  ,بل تحررت شعوب العالم من غطرسة األميركية الصليبصھيونية .
بعدما الناس -قبل بضع سنوات -كانو يقولون ألميركا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ! أصبحو اآلن بسبب
ھؤالء األبطال يقولون بال خوف وال خجل ال  ..ال ..ألميركا ..ال ..ال ..لتدخلھا فى شؤوننا  ...انتھى زمن
القطب الواحد ...عالم القطب الواحد انتھي ...
ان ھؤالء القادة الذى اغبرت اقدامھم في سبيل ﷲ" و من اغبّرت قدماه في سبيل ﷲ حّرمه ﷲ على النار"
ال يعرف فضلھم إال الرجال ,وال يعترف بقدرھم وبالتضحياتھم ألجل تحرير العالم من الطغيان وجبروت
األميركى الصليبصھيونية إال العقالء .

اللھم انى أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ان تنصرھم نصرآ مؤزرا ...اللھم أنصرھم على عدوك
وعدوھم وأيدھم بجند من جندك
فأنه الُيغلب جندك ..اللھم احفظھم وأطل عمرھم وبارك لھم فيھا .
بارك ﷲ فيك اخى صابر
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#14

منذ  4يوم

المشاركات131 :

البتار االنصاري
عضو مشارك

ھذا ھو قائد لنا أسمه مصطفى أبو اليزيد ـ حماه ﷲ ـ يقول ويتكلم بالحق ..
وإني أشھد ﷲ بحبي لھذا األشم ..لھذا الجبل ..لھذا الكبير ..
فما قال إال صواب  ...والصواب ما قال.

#15

منذ  4يوم

المشاركات77 :

asd.aljhad
عض و

بارك ﷲ بك
ھذه صلب االموضوع
اقتباس:

فھدفنا الشھادة في سبيل ﷲ وإقامة شرع ﷲ عز وجل في ھذه األرض  ,نطيع قادتنا والنعصي للجماعة أمرا وال نخرج منھا .

ص ف حة  1م ن < 2 1 2

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال
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تستطيع الرد على المواضيع
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تستطيع تعديل مشاركات ك
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