
أقسم با8 العظيم الذي رفع السماء ب* عمد لن تحلم

أمريكا وH من يعيش في أمريكا باBمن قبل أن نعيشه

واقعا في فلسطP وقبل أن تخرج جميع الجيوش

الكافرة من أرض محمد صلى ا8 عليه وسلم

رروواابطط شبكة شمووخخ ااإلسالمم أأعززهھھھا االلهھ  | االرراابطط االررقمي | االرراابطط االررقمي 2 | االرراابطط االررقمي االمشفرر | االرراابطط االمباشرر | االرراابطط االمباشرر
االمشفرر |

ااإلخووةة أأصحابب ااإلتصالل االضعيیفف يیمكنكمم تصفح االمنتددىى عبرر ااألنماطط االخاصة ددوونن إإعالناتت هھھھنا أأوو هھھھنا

 

فذذكرر...تنبيیهھ بخصووصص نشرر إإصددااررااتت االمجاهھھھدديینن ووتحذذيیرر مما نشرر مؤؤخرراا وونسبب للسحابب

تحذذيیرر شدديیدد االلهھجة || فال ووااللهھ لنن نتهھاوونن في أأمنن إإخووااننا ||



 

 

منتدديیاتت شبكة شمووخخ ااإلسالمم >
قسمم االمنتدديیاتت االعامة > منتددىى

قضايیا ااألمة

 �ا��ن::�و�ر��
�ا���� �و�ا��ر���ھ��ب

�ا�������::�ا��ر���ھ��ب �ا����د�ي!

�ا����م ������ �و�ر��� �ا��� �و������
آخر زيارة لك كانت: منذ 19 دقيقة الساعة PM 02:40 مواضيعي |  مشاركاتي  |  مواضيع لم يتم الرد عليها

تسجيیلل االخررووججرروواابطط سرريیعةاالتقوويیمماالتعليیماتتلووحة االتحكمم

   



كنن عوونا إلخوواانكك ووساهھھھمم في ررقي إإعالمنا االمبارركك عبرر االتبليیغ عنن االمشارركاتت االمخالفة بووااسططة أأيیقوونة  ( تقرريیرر
مشارركة سيیئة )

اDخيرة »>12311االصفحة 1 منن 12

أأددووااتت االمووضووعع 

 منذ أسبوع واحد

ااألسدد االثائرر 
طالب في كلية شموخ اOسMم لNعMم

 

 �ا��ن::�و�ر�� �ا���� �و�ا��ر���ھ��ب �ا�������::�ا��ر���ھ��ب �ا����د�ي!

الس*م عليكم ورحمة ا8 وبركاته

هنا اbوضوع والفكرة ل^خ الحبيب يمان مخضب

نحو زرع الرعب واiرهاب الحقيقي في صدور القوم - عمل صغير ذو

تأثير رهيب بإذن ا8

https://202.149.72.130/~shamikh/vb/showthread.php?
p=1058495284

http://202.149.72.130/~shamikh/vb/showthread.php?
p=1058495284

الفكرة



تحديد قوائم من أسماء اBفراد الفاعلP في حرب الحلف 

على أمتنا من مديري الشركات

الداعمة للحرب واbؤسسات اiع*مية صاحبة الدعاية الكاذبة وأعضاء

 Pحرضbالكونجرس ا

مع التركيز على الدول اBكثر عداءاً فقط مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا

وبعد تحديد اBسماء والوظيفة نرسل القوائم لقادة الجهاد Hعتمادها و

توجيهنا للهدف اBنسب.

ثم بعد اHعتماد نضع البيانات التفصيلية مثل عناوين السكن وأرقام

الهواتف والبريد العادي

الذي سنرسل عليه طرود مفخخة.

إذن هذه الورشة حصريا Bسماء اBهداف ووظائفهم مع ذكر سبب كل اسم.
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Bصحاب الهمم حصرا

ولنر ا8 من أنفسنا خيرا

ولير اbجاهدون منا نصرا

وا8 أكبر ونحن جنود أسامة

 منذ أسبوع واحد

ااألسدد االثائرر 
طالب في كلية شموخ اOسMم لNعMم

اWشاركات : 1,321 
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اHسم: 
William P. "Bill" Utt

الوظيفة
Chairman, President and Chief Executive Officer

الرئيس واbسؤول التنفيذي اBول في شركة KBR أكبر الشركات
دعما للقوات اBمريكية في العراق.

KBR تحدث الرسمي باسم شركةbيقول ا
اقتباس:

We are proud to serve the troops," says a KBR"
spokeswoman. "We are providing the troops

with essential services and the comforts of
home that allow them to stay focused on the
dangerous and important missions they face

".daily

"نحن فخورون بخدمة القوات اBمريكية، نحن نزود القوات
بالخدمات اBساسية وسبل الراحة التي تمكنهم

من البقاء مركزين على عملهم ومهمتهم الخطرة هناك."
 

 منذ أسبوع واحد

تلميیذذ ااإلمامم االحسنن االبصرريي 
اWشاركات : 862 شامخ نشيط
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طالب في كلية شموخ اOسMم العلمية

االلهھ أأكبرر نعمم ااإلررهھھھابب
 

 منذ أسبوع واحد

 x010
شامخ مميز

اWشاركات : 1,214 

االسالمم عليیكمم...
أأخووتى أأررجوواا لألهھھھميیة ووللضررووررووةة إإضافة:

كل اBسماء اbوجودة على قوائم

عضوية " مجموعة بيلديربيرج "

وهى التى تدير الخطط

الصهيوصليبية اbاسونية وتدير

اiعداد " للنظام العاbى البديل "
وتدير كل مخططات الحرب ضد

اiس*م، وهم أيضا من يمتلكون

أهم وأكبر وأضخم اHحتكارات



اBقتصادية العاbية وشركات

الس*ح والبترول واiع*م

والبنوك متعددة الجنسيات

ومالكى الربا العاbى، وأسماء

أعضاء بيلديربيرج جميعها تمثل

القائمة السوداء اBهم ورقم واحد

فى أهمية إستهدافهم حول

العالم كله، أسماء عضويات

قوائم بيلديربرج تمثل اBهداف

فائقة اBهمية ولن تنتهى الحرب

إH بإنتهاء تلك الشرذمة الحقيرة

أنجس أنجاس البشرية عبر
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التاريخ كله؛

وللعم مجرد أن يعرف هؤHء أنهم قد يتم

إستهدافهم كما ذكر شيوخنا كمجرد إحتمال فقط

فهذا سيجعلهم فى جحيم حقيقى وسيعيد

حساباتهم حول الحرب العاbية الحالية.

 

 منذ أسبوع واحد

يیمانن مخضبب 
���� �ا��� �و����

���� ���
اWشاركات : 87 

بارركك االلهھ بكك ووبهھمتكك االعاليیة وومجهھووددكك ووأأسألل االلهھ أأنن يیتقبلل ماتعملل في سبيیلهھ ووأأنن يیثيیبكك عليیهھ خيیرر االثوواابب

ووبالفعلل ماشاء االلهھ أأسدد ووثائرر إإسمم على مسمى

هھھھذذاا هھھھوو االمططلووبب تحدديیددااً ووأأتيیتت بإسمم يیستحقق بالفعلل أأنن يیكوونن في االقائمة

أأررجوو االمززيیدد منن هھھھذذاا ووأأددعوو ااإلخووةة ااألحبة للمشارركة مع أأخيیهھمم االفاضلل ااألسدد االثائرر ووليیكنن هھھھذذاا االمووضووعع االمؤؤثرر
هھھھوو ووررشة االعملل وولنرريي االلهھ منن أأنفسنا خيیررااً

ووأأددعوو ااإلخووةة االكرراامم االمشررفيینن إإنن ررأأوواا ذذلكك أأنن يیقووموواا مأجوورريینن بإذذنن االلهھ بتثبيیتت االمووضووعع ووعملل بانرر ددعائي لهھ

وولتقمم أأخي االكرريیمم بنشررهه في االمنتدديیاتت االخاصة بالمجاهھھھدديینن فقطط الغيیرر ووال أأعررفف أأنا منهھا سووىى منتددىى "أأنصارر
االمجاهھھھدديینن" فلتنشرر مووضووعكك فيیهھ مأجووررااً وولوو كانن هھھھناكك غيیررهه منن منتدديیاتت االجهھادد االمضموونة فلتنشرر بهھا أأيیضاً

بارركك االلهھ بكك أأيیهھا ااألسدد
ووليیتت ااإلخووةة يیقددموونن

 

 منذ أسبوع واحد

اWشاركات : 1,321 ااألسدد االثائرر 
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طالب في كلية شموخ اOسMم لNعMم
اWشاركات : 1,321 

بارك ا8 فيك أخي الحبيب يمان...رفعت همتنا بكلماتك

تم النشر في اBنصار
https://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?p=192023

وسيتم وضع أسماء أخرى كثيرة على رأسها مدراء الشركات اbتعددة الجنسيات
التي تغذي الحملة الصليبية على ب*د اiس*م

 

 منذ أسبوع واحد

ااألسدد االثائرر 
طالب في كلية شموخ اOسMم لNعMم

اWشاركات : 1,321 

ااالسمم
Christian Garcia

االووظظيیفة 
Vice President, Investor Relations

نائبب ررئيیسس شرركة Halliburton ووهھھھي أأكبرر ووأأضخمم شرركة تددعمم ووتموولل غززوو
االعررااقق

 

 منذ أسبوع واحد

مهھاجرر ززااددهه االتقووىى 
شامخ جديد

اWشاركات : 19 
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Robert J. Stevens
serves as Chairman and Chief Executive Officer of Lockheed Martin

ررووبررتت جيیهھ. ستيیفنزز
ووهھھھوو ررئيیسس مجلسس ااإلددااررةة وواالررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة لووكهھيیدد ماررتنن

صددقووني بأنهھ شخصص منن االعيیارر االثقيیلل!!

 

 منذ أسبوع واحد

 x010
شامخ مميز

اWشاركات : 1,214 

اقتباس:

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة يیمانن مخضبب 
بارك ا8 بك وبهمتك العالية ومجهودك وأسأل ا8 أن يتقبل ماتعمل في سبيله وأن يثيبك

عليه خير الثواب

وبالفعل ماشاء ا8 أسد وثائر إسم على مسمى

هذا هو اbطلوب تحديداً وأتيت بإسم يستحق بالفعل أن يكون في القائمة

أرجو اbزيد من هذا وأدعو اiخوة اBحبة للمشاركة مع أخيهم الفاضل اBسد الثائر وليكن
هذا اbوضوع اbؤثر هو ورشة العمل ولنري ا8 من أنفسنا خيراً

وأدعو اiخوة الكرام اbشرفP إن رأوا ذلك أن يقوموا مأجورين بإذن ا8 بتثبيت اbوضوع
وعمل بانر دعائي له 

ولتقم أخي الكريم بنشره في اbنتديات الخاصة باbجاهدين فقط Hغير وH أعرف أنا منها
سوى منتدى "أنصار اbجاهدين" فلتنشر موضوعك فيه مأجوراً ولو كان هناك غيره من

منتديات الجهاد اbضمونة فلتنشر بها أيضاً

بارك ا8 بك أيها اBسد
وليت اiخوة يقدمون



االسالمم عليیكمم شيیخنا يیمانن مخضبب ...
لى سؤؤاالل ووططلبب عنددكمم شيیخنا االكرريیمم :

أأووال: ووكما علمنا ررسوولل االلهھ صلى االلهھ عليیهھ ووسلمم أأنن إإذذاا أأحببنا أأحدداا فى االلهھ بأنن نخبررهه بذذلكك ... فأنى وويیشهھدد االلهھ
كمم أأحبكك حبا خالصا للهھ تعالى ووحقق لألنصارر جميیعا أأنن يیقبلوواا ررأأسكك االكرريیمم شيیخنا االحبيیبب.

ثانيیا: بخصووصص مجمووعة بيیلدديیرربررجج االتى ذذكررتهھا فى االمشارركة االسابقة ... فعنددىى فكررةة ال أأعلمم هھھھلل تجووزز شررعا
ووكيیفف يیمكنن االتعاملل معهھا ...

مجمووعة بيیلدديیرربررجج هھھھمم أأعتى أأعددااء ااإلسالمم ووأأئمة ألئمة االكفرر وواالحرربب على ااإلسالمم بلل ووهھھھمم منن أأمنن يیخطططط عبرر
قرروونن ماضيیة إلقامة إإسرراائيیلل ووهھھھمم مشررعوواا االنظظامم االعالمى وومؤؤسسيیهھ ووأأرربابهھ ووإإلخ... إإلخ... إإلخ...وولكنن..

وولكنن هھھھناكك أأمرر مهھمم جدداا جدداا ووهھھھوو أأنن هھھھؤؤالء ليیسوواا أأعددااء لإلسالمم فحسبب...
بلل لوو تكررمتت شيیخنا بررحلة بحثيیة ووإإططاللة عامة حوولهھمم عبرر ااإلنتررنتت ستعلمم كيیفف أأنن لهھؤؤالء أأعددااء كثيیرريینن جدداا

عبرر االعالمم كلهھ.
ووال يیقتصرر االعددااء لهھمم على دديینن معيینن أأوو جماعة أأوو تشكيیلل أأوو ددوولة معيینة فخذذ مثالل جماعاتت مناهھھھضوواا االعوولمة
ستجددهھھھمم يیتكوونوونن منن كلل ااألدديیانن ووااألشكالل ووااأللوواانن مع االعلمم أأنن االعوولمة مجرردد منتج صغيیرر فى جعبة هھھھؤؤالء

االشيیططانيیيینن حثالة االجنسس االبشررىى .
فاألعددااء لهھؤؤالء االحثالة وواالنجاسة كثرر لددررجة ال تتخيیلهھا شيیخنا االكرريیمم ... بلل حتى فى أأووررووبا ووأأمرريیكا نفسهھا... كلل

يیوومم تتكوونن جماعاتت بأكملهھا تتمحوورر كلل مفاهھھھيیمهھا حوولل مجرردد االعددااء لتلكك االحثالة.
تلكك االحثالة لهھا أأعددااء منن كلل لوونن ووجنسس ووشكلل ... مع االعلمم هھھھذذاا االعددااء ليیسس عددااء منن االنووعع االتقليیددىى أأبدداا... بلل

إإنهھ عددااء شدديیدد االخصووصيیة ووبشكلل عميیقق جدداا بلل وويیتعمقق كلل يیوومم مع هھھھذذهه االجماعاتت.
فلماذذاا نحارربب نحنن ووحددنا كمسلميینن تلكك االجماعاتت نيیابة عنن االبشرريیة بأكملهھا ...

وولوو تتذذكرر شيیخنا االكرريیمم فى كلمة مجدددد ااألمة // أأسامة بنن الددنن -قددسس االلهھ سررهه- حوولل االددووالرر فقدد ذذكرر كالما
معناهه أأنهھ ليیسس منن االعددلل أأنن نتحملل نحنن معرركة االبشرريیة بأكملهھا مع االددووالرر ... ووبالووضع باإلعتبارر أأنن االددووالرر
مجرردد أأددااةة ووااحددةة منن بيینن عشررااتت ااألددووااتت بيیدد تلكك االحثالة ووكلل أأددااةة منهھا سببب كافى جدداا لجعلل االبشرريیة كلهھا

تحارربهھمم ..
فشيیخنا االمجدددد - قددسس االلهھ سررهه - كانتت يیتكلمم عنن معرركة االددووالرر وواالتغيیيیرر االبيیئى ووووجووبب تحملل باقى االبشرريیة

ألعبائهھا فى االحرربب ضدد تلكك االحثالة. فكيیفف بنا إإذذاا عممنا عناصرر االمعرركة االعامة للبشرريیة معهھمم؟؟

ووبعدد هھھھذذهه االمقددمة االهھامة يیأتى االسؤؤاالل االمهھمم جدداا :
كيیفف يیمكنن لنا تحرريیضض ووإإستغاللل ووتووظظيیفف تلكك االعناصرر وواالتناقضاتت شدديیددةة االتنافرر فى االعالقاتت بيینن تلكك االحثاالتت
االشيیططانيیة االحقيیررةة ووباقى االجنسس االبشررىى بالتعميیمم٬، ووبالشكلل االذذىى يیجعلنا ال ننززلقق للتفرريیطط فى أأىى حكمم شررعى

لدديینا.
كمثالل : كيیفف يیمكنن مررااسلة جماعاتت عالميیة كثيیررةة جدداا معادديیة لتلكك االحثالة لتباددلل االمعلووماتت االهھامة وواالحصوولل

على معلووماتت ووتفاصيیلل جدديیددةة بلل ووأأظظنن ممكنن لبعضض تلكك االجماعاتت االقيیامم بعمليیاتت قتاليیة مباشررةة لصالح ااألهھھھدداافف
االتى يیعلنهھا أأوو يیططلبهھا االمجاهھھھدديینن وولكنن تظظلل مشكلة تنظظيیرر االططرريیقة االشررعيیة االمنضبططة االتى تستططيیع أأنن تؤؤددىى تلكك

ااألعمالل بددوونن تعاررضض مع أأحكامم دديیننا االشررعيیة؟؟ ووهھھھذذهه هھھھى أأهھھھمم مشكلة ووااللهھ أأعلمم.
ووهھھھناكك أأمثلة كثيیررةة ال تحصى على إإمكانيیاتت تحقيیقق نجاحاتت كبيیررةة جدداا بهھذذاا االصدددد.

هھھھذذهه االقضيیة تحتاجج لتفصيیلل ووااسع جدداا فإمكاناتت تووظظيیفهھا ووااسعة ووووااعددةة للغايیة ووستضيیفف عووااملل قووةة كثيیررةة جدداا
بددوونن أأىى تكاليیفف منن االمسلميینن.

( ووبالنظظرر لمووضووعكك شيیخنا أأططلقوواا صوواارريیخ سكادداا وومووضووعع االجدديیدد االيیوومم ووهھھھما منن نووعيیة ما أأحاوولل أأنن أأصلل لهھ
فى كالمى هھھھنا... فإمكاناتت غايیة االبساططة وواالززهھھھدد تقابلهھا نتائج مذذهھھھلة جدداا ووضخمة جدداا جدداا على مسارر االحرربب

نفسهھا )

مع االعلمم أأنن عددااء هھھھذذهه االحثالة االعلنى للبشرريیة غيیرر مووجهھ سووىى للمجاهھھھدديینن فقطط مما يیسمح للتيیارر االجهھاددىى
بإستغاللل ووتووظظيیفف تلكك االنقططة ووإإددااررةة جانبب هھھھامم وومؤؤثرر جدداا منن االمعرركة معهھمم عنن ططرريیقق ااإلشتباكك ااإلعالمى فقطط

ووعنن ططرريیقهھ تووجيیهھ باقى االشعووبب لتنفيیذذ تووجيیهھاتت ووتحقيیقق أأهھھھدداافف معيینة للمجاهھھھدديینن تساهھھھمم فى إإنهھاء االحرربب
ووإإعاددةة تشكيیلل االنظظامم االعالمى االمستقبلى بططرريیقة تعدددديیة تسمح بووجوودد االحدد ااألددنى االمشترركك منن االتعايیشش بيینن

مختلفف االشعووبب.
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ال أأعلمم هھھھلل االفكررةة ووااضحة بالشكلل االكافى أأمم ال وولكنن حاوولتت أأنن أأضع االفكررةة بأكملهھا بيینن يیدديیكمم شيیخنا فأنتت ذذوو علمم
ووسبقق ووفضلل ووخبررةة كما نحسبكك ووااللهھ حسيیبكك. علل االلهھ تعالى يیفتح على يیدديیكك فيیهھا.

 

 منذ أسبوع واحد

أأبوو االعيیناء االخررااساني 
���ا�� ���� ����خ �ا����م

اللهم أقر عينه بالشهادة في سبيلك
اWشاركات : 2,774 

جزاك ا8 خير الجزاء أخي الحبيب

 

 منذ أسبوع واحد

يیمانن مخضبب 
���� �ا��� �و����

���� ���
اWشاركات : 87 

اقتباس:

 x010 االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة
الس*م عليكم شيخنا يمان مخضب ...

لى سؤال وطلب عندكم شيخنا الكريم :

أوH: وكما علمنا رسول ا8 صلى ا8 عليه وسلم أن إذا أحببنا أحدا فى ا8 بأن نخبره بذلك
... فأنى ويشهد ا8 كم أحبك حبا خالصا 8 تعالى وحق ل^نصار جميعا أن يقبلوا رأسك

الكريم شيخنا الحبيب.

H شاركة السابقة ... فعندى فكرةbثانيا: بخصوص مجموعة بيلديربرج التى ذكرتها فى ا
أعلم هل تجوز شرعا وكيف يمكن التعامل معها ...

مجموعة بيلديربرج هم أعتى أعداء اiس*م وأئمة Bئمة الكفر والحرب على اiس*م بل
وهم من أمن يخطط عبر قرون ماضية iقامة إسرائيل وهم مشرعوا النظام العاbى

ومؤسسيه وأربابه وإلخ... إلخ... إلخ...ولكن..
ولكن هناك أمر مهم جدا جدا وهو أن هؤHء ليسوا أعداء ل�س*م فحسب...

بل لو تكرمت شيخنا برحلة بحثية وإط*لة عامة حولهم عبر اiنترنت ستعلم كيف أن
لهؤHء أعداء كثيرين جدا عبر العالم كله.

وH يقتصر العداء لهم على دين معP أو جماعة أو تشكيل أو دولة معينة فخذ مثال
جماعات مناهضوا العوbة ستجدهم يتكونون من كل اBديان واBشكال واBلوان مع العلم أن

العوbة مجرد منتج صغير فى جعبة هؤHء الشيطانيP حثالة الجنس البشرى .
فاBعداء لهؤHء الحثالة والنجاسة كثر لدرجة H تتخيلها شيخنا الكريم ... بل حتى فى

أوروبا وأمريكا نفسها... كل يوم تتكون جماعات بأكملها تتمحور كل مفاهيمها حول مجرد
العداء لتلك الحثالة.

تلك الحثالة لها أعداء من كل لون وجنس وشكل ... مع العلم هذا العداء ليس عداء من النوع
التقليدى أبدا... بل إنه عداء شديد الخصوصية وبشكل عميق جدا بل ويتعمق كل يوم مع

هذه الجماعات.
فلماذا نحارب نحن وحدنا كمسلمP تلك الجماعات نيابة عن البشرية بأكملها ...



-قدس ا8 سره- حول ولو تتذكر شيخنا الكريم فى كلمة مجدد اBمة // أسامة بن Hدن 
الدوHر فقد ذكر ك*ما معناه أنه ليس من العدل أن نتحمل نحن معركة البشرية بأكملها مع
الدوHر ... وبالوضع باiعتبار أن الدوHر مجرد أداة واحدة من بP عشرات اBدوات بيد تلك

الحثالة وكل أداة منها سبب كافى جدا لجعل البشرية كلها تحاربهم ..
فشيخنا اbجدد - قدس ا8 سره - كانت يتكلم عن معركة الدوHر والتغيير البيئى ووجوب

تحمل باقى البشرية Bعبائها فى الحرب ضد تلك الحثالة. فكيف بنا إذا عممنا عناصر
اbعركة العامة للبشرية معهم؟؟

وبعد هذه اbقدمة الهامة يأتى السؤال اbهم جدا :
كيف يمكن لنا تحريض وإستغ*ل وتوظيف تلك العناصر والتناقضات شديدة التنافر فى

الع*قات بP تلك الحثاHت الشيطانية الحقيرة وباقى الجنس البشرى بالتعميم، وبالشكل
الذى يجعلنا H ننزلق للتفريط فى أى حكم شرعى لدينا.

كمثال : كيف يمكن مراسلة جماعات عاbية كثيرة جدا معادية لتلك الحثالة لتبادل اbعلومات
الهامة والحصول على معلومات وتفاصيل جديدة بل وأظن ممكن لبعض تلك الجماعات

القيام بعمليات قتالية مباشرة لصالح اBهداف التى يعلنها أو يطلبها اbجاهدين ولكن تظل
مشكلة تنظير الطريقة الشرعية اbنضبطة التى تستطيع أن تؤدى تلك اBعمال بدون

تعارض مع أحكام ديننا الشرعية؟؟ وهذه هى أهم مشكلة وا8 أعلم.
وهناك أمثلة كثيرة H تحصى على إمكانيات تحقيق نجاحات كبيرة جدا بهذا الصدد.

هذه القضية تحتاج لتفصيل واسع جدا فإمكانات توظيفها واسعة وواعدة للغاية
.Pسلمbوستضيف عوامل قوة كثيرة جدا بدون أى تكاليف من ا

( وبالنظر bوضوعك شيخنا أطلقوا صواريخ سكادا وموضوع الجديد اليوم وهما من
نوعية ما أحاول أن أصل له فى ك*مى هنا... فإمكانات غاية البساطة والزهد تقابلها نتائج

مذهلة جدا وضخمة جدا جدا على مسار الحرب نفسها )

مع العلم أن عداء هذه الحثالة العلنى للبشرية غير موجه سوى للمجاهدين فقط مما يسمح
للتيار الجهادى بإستغ*ل وتوظيف تلك النقطة وإدارة جانب هام ومؤثر جدا من اbعركة

معهم عن طريق اiشتباك اiع*مى فقط وعن طريقه توجيه باقى الشعوب لتنفيذ
توجيهات وتحقيق أهداف معينة للمجاهدين تساهم فى إنهاء الحرب وإعادة تشكيل النظام

Pشترك من التعايش بbدنى اBستقبلى بطريقة تعددية تسمح بوجود الحد اbى اbالعا
مختلف الشعوب.

Pولكن حاولت أن أضع الفكرة بأكملها ب H أعلم هل الفكرة واضحة بالشكل الكافى أم H
يديكم شيخنا فأنت ذو علم وسبق وفضل وخبرة كما نحسبك وا8 حسيبك. عل ا8 تعالى

يفتح على يديك فيها.

أأحبكك االلهھ االذذيي أأحببتني فيیهھ أأخي االكرريیمم
ووااللهھ ووحددهه يیعلمم مافي قلبي منن حبب لكمم إإخوواانن االعقيیددةة وواالنصررةة

أأخي االفاضلل

ذذهھھھبب جمهھوورر االعلماء إإلى أأنن تقاططع االمصالح مع االكافرريینن الشيء فيیهھ شررعاً
ً مررااررااً ووتكررااررااً ووأأقررهه كبارر وويیجووزز لنا ااستخدداامم غيیرر االمسلميینن لضرربب ااألعددااء االغيیرر مسلميینن ووهھھھذذاا ااألمرر بحثث شررعا

االعلماء ووعليیهھ االكثيیرر منن ااألددلة منن االسنة ووسيیررةة االررسوولل صلى االلهھ عليیهھ ووسلمم وواالصحابة وواالتابعيینن .

ووقدد رركزز حكيیمم ااألمة ووكاشفف االغمة االشيیخ أأيیمنن االظظووااهھھھرريي ررضي االلهھ عنهھ ووأأررضاهه على هھھھذذاا ااألمرر ووددعا كلل
االمستضعفيینن في ااألررضض مسلميینن ووغيیرر مسلميینن لرردد االظظلمم ووااإلنتقامم منن أأعددااء االبشرريیة جمعاء .. فال شيء في
ذذلكك أأبددااً أأخي االكرريیمم .. هھھھذذاا منن ناحيیة االشررعع أأما كيیفف يیتمم ذذلكك وومالططرريیقة االمثلى لتحقيیقهھ فلعلكك أأخي االكرريیمم بما
أأنكك صاحبب االفكررةة أأنن تشررحح لنا كيیفف يیتمم ذذلكك فمنن االووااضح أأنكك على إإططالعع كبيیرر بهھذذهه االمجمووعة ووبأعددااءهھھھا كذذلكك

ً خيیررااً لألمة لمم ً فلعلل االلهھ يیحددثث بكك أأنتت شخصيیا فلتخلصص االنيیة ووتتووكلل على االلهھ ووالتحقررنن منن االمعررووفف شيیئا
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يیحددثهھ بأحدد غيیرركك .

بارركك االلهھ فيیكك ووتقبلل منكك عملكك

 

 منذ أسبوع واحد

 x010
شامخ مميز

اWشاركات : 1,214 

اقتباس:

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة يیمانن مخضبب 
أحبك ا8 الذي أحببتني فيه أخي الكريم

وا8 وحده يعلم مافي قلبي من حب لكم إخوان العقيدة والنصرة

أخي الفاضل

ذهب جمهور العلماء إلى أن تقاطع اbصالح مع الكافرين Hشيء فيه شرعاً
ويجوز لنا استخدام غير اbسلمP لضرب اBعداء الغير مسلمP وهذا اBمر بحث شرعاً

مراراً وتكراراً وأقره كبار العلماء وعليه الكثير من اBدلة من السنة وسيرة الرسول صلى
. Pا8 عليه وسلم والصحابة والتابع

وقد ركز حكيم اBمة وكاشف الغمة الشيخ أيمن الظواهري رضي ا8 عنه وأرضاه على هذا
اBمر ودعا كل اbستضعفP في اBرض مسلمP وغير مسلمP لرد الظلم واiنتقام من أعداء
البشرية جمعاء .. ف* شيء في ذلك أبداً أخي الكريم .. هذا من ناحية الشرع أما كيف يتم

ذلك ومالطريقة اbثلى لتحقيقه فلعلك أخي الكريم بما أنك صاحب الفكرة أن تشرح لنا كيف
يتم ذلك فمن الواضح أنك على إط*ع كبير بهذه اbجموعة وبأعداءها كذلك فلتخلص النية
ل^مة خيراً  وتتوكل على ا8 وHتحقرن من اbعروف شيئاً فلعل ا8 يحدث بك أنت شخصياً 

لم يحدثه بأحد غيرك .

بارك ا8 فيك وتقبل منك عملك

جززااكك االلهھ خيیرراا كثيیرراا ططيیبا مبارركا لررددكك االكرريیمم االررقيیقق االمؤؤصلل.
وولكنن أأرريیدد منكك بعضض االتفصيیلل حوولل االمسألة االشررعيیة أأكثرر بحيیثث تكشفف لى االررؤؤيیة ووتووضحهھا.

ووإإنن قددرر االلهھ سعة فى االعمرر ووبعدد االتووكلل على االلهھ سأعملل على تقفى االخططووطط االعامة االططيیبة االتى ووضعتهھا ووبيینتهھا
فى ررددكك االكرريیمم.
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