
 باقـــيـــة �نھا بنيت من أش�ء الشھداء ورويت بدمائھم وبھادولـة ا�ســ�موإن 
�ن توفيق & في ھذا الجھاد أظھر من الشمس في كبدباقـــيـــة انعقد سوق الجنة 

بصدق القادةباقـــيـــة �نھا لم تتلوث بكسب حرام أو منھج مشوه باقـــيـــة السماء 
الذين ضحوا بدمائھم وصدق الجنود الذين أقاموھا بسواعدھم نحسبھم و& حسيبھم

�ن ا�س�م بدأ يعلوباقـــيـــة �نھا وحدة المجاھدين ومأوى المستضعفين باقـــيـــة 
�نھا دعوةباقـــيـــة ويرتفع وبدأت السحابة تنقشع وبدأ الكفر يندحر وينفضح 

�ن الكفر بكل مللهباقـــيـــة المظلوم ودمعة الثكالى وصرخة ا�سارى وأمل اليتامى 
ونحله اجتمع علينا وكل صاحب ھوى وبدعة خّوان جبان بدأ يلمز ويطعن فيھا

�نا علي يقين أن & لن يكسر قلوبباقـــيـــة فتيقنا بصدق الھدف وصحة الطريق 
�ن & تعالى وعدباقـــيـــة الموحدين المستضعفين ولن يشمت فينا القوم الظالمين 

ُھمفي محكم تنزيله فقال : { Aالَِحاِت َلَيْسَتْخلَِفن Aِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِملُوا الصAال ُ A& َوَعَد
َننA لَُھْم ِديَنُھم Fِذيَن ِمن َقْبلِِھم َْوَلُيَمكAِذي اْرَتَضى َلُھْمفِي اْ�َْرِض َكَما اْسَتْخلََف الAال ُ

ُھم مFن َبْعِد َخْوفِِھْم أَْمناً  Aلَن Fتقبله &أبو عمر البغدادي القرشي} النور ، َوَلُيَبد 

 يوماً منذ إع�ن دولة2117 يوماً منذ إع�ن دولة ا�س�م وأمل ا�مة القادم .. وستظل باقية بإذن & مضى 2415مضى 
ا�س�م وأمل ا�مة القادم .. وستظل باقية بإذن &

ُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھْم .. Fى ُيَحكAُيْؤِمُنوَن َحت O َكFإلى قادة الجھادقال تعالى : "َف� َوَرب ## "

وعلماء المجاھدين في كل مكان##إلى المسلمين عامة والمجاھدين خاصة في الصومال وفي
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 حول[المؤتمر الصحفي للشيخ المجاھد حسن طاھر أويس  ھام وعاجل من الصومال- اQن /

]ا�وضاع التي تمر بھا الصومال 
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[ فشرد بھم من :الجزء الثاني من سلسلة  :: تقدم ::مؤسسة الكتائب لTنتاج ا�ع�مي 
)2( خلفھم ]

�بي أيوب حفظه & [ أنصار الشريعة في ب�د الشنقيط]بيان صوتي 

 

الدعوة والتنظيم بين :الكتاب المھم  :: تقدم ::القابضون على الجمر 
باللغة الكردية السرية والجھرية

 

�بي يوسف الغريب - حفظه [ �نقاذ حياة أبي منصور ا�مريكي وصحبه]النداء العاجل || 
&

 

 )بث مباشر)(ھنااضغط (
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  #1  

 
> :: المنتديات العامة ::>  .: شــبــكة ســـنــام ا�ســـــــ�م :. القابضون على الجمر

منتدى الحدث ( قضايا ا&مة ا�س�مية )

## مطالبة محاكمة مع أمير حركة الشباب المجاھدين ## / زبير 
المھاجر رئيس محكمة التحكيم

حفظ البيانات؟اسم العضواسم العضو

تسجيل الدخولكلمة المرور

التقويمالتعليمـــاتالتسجيل

.: خاص بـ قضايا ا�مة .: منتدى الحدث ( قضايا ا�مة ا�س�مية )

 انواع عرض الموضوع أدوات الموضوع  عرض أول مشاركة غير مقروءة 

 منذ ساعة واحدة

 مركز دراسات قضايا العالم ا�س�مي

 

2013 - 3 - 27تاريخ التسجيل: 
9المشاركات: 

## مطالبة محاكمة مع أمير حركة الشباب المجاھدين ## / زبير المھاجر رئيس محكمة التحكيم 

الرحيم الرحمن & بسم
دين .والص�ة والس�م على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعھم بإحسان إلى يوم ال

إخوة التوحيد في مشارق ا�رض ومغاربھا

الس�م عليكم ورحمة & وبركاته

المجاھدين الشباب حركة أمير مع محاكمة مطالبة

حفظه التحكيم محكمة رئيس المھاجر زبير المجاھد الشيخ[ 
& [
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بسم & الرحمن الرحيم

إلى قادة الجھاد وعلماء المجاھدين في كل مكان
إلى المسلمين عامة والمجاھدين خاصة في الصومال وفي الخارج

الحمد U والص�ة والس�م على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد

الس�م عليكم ورحمة & وبركاته

مطالبة محاكمة مع أمير حركة الشباب المجاھدين

َك  Fيمان، قال تعالى: {َفَ� َوَربTىالتحاكم إلى شرع & من أھم العبادات وأفضلھا، وھو شرط لAُيْؤِمُنوَن َحت Oَ
ا  Aَيِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم َحَرًجا ِمم Oَ Aُموَك فِيَما َشَجَر َبْيَنُھْم ُثم Fُموا َتْسلِيًما} النساءُيَحكF65َقَضْيَت َوُيَسل

َناِت َوأَْنَزْلَنا َمَعُھُم اْلِكَتاَبوھو ھدفنا السامي من وراء الجھاد في سبيل &، قال تعالى: {َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا ب Fِاْلَبي
ُ َمْن َيْنُصُرهُ َوُرُسلَُه بِاْلَغْيِبَواْلِميَزاَن لَِيقُوَم النAاُس بِاْلقِْسِط َوأَْنَزْلَنا اْلَحِديَد فِيِه َبأٌْس َشد A& اِس َولَِيْعَلَمAيٌد َوَمَنافُِع لِلن ِ

َ َقِويW َعِزيٌز} الحديد ( A& A25إِن(

معه؛ لمO يزال أمير حركة شباب المجاھدين يخالف قرارات المحكمة الشرعية لفصل المنازعات الداخلية 
خالفاتيتوقف ا�مير من التعذيب في السجون و القتل بدون محاكمة في الوOيات ا�س�مية، وآخر ھذه الم
لبريطانيمحاولة اغتيال ا�خ أبي منصور ا�مريكي ثم شن الھجوم عليه وعلى رفاقه خطاب المصري وأسامة ا

في وOية باي وبكول ا�س�مية.

لة سجون منتشرةوللعلم فإن ا�مير أبا الزبير ذكر عن حكومة الردة في آخر خطاب له قبل أيام أنھا أنشأت سلس
م يتمفي كل المناطق التي يحكمونھا خاصة مقديشو وكسمايو وبيدوا وتعذب المسلمين في تلك السجون ث

اقتيادھم ثم إعدامھم وإلقاء جثثھم في طرقات المدينة.

وقف ھذه الجرائموالكل ھنا يعرف أن ا�مير أبا الزبير متھم بارتكاب مثل تلك الجرائم، ونحن نناشده باU أن ي
التي تخالف تعاليم الشريعة ا�س�مية السمحة.

).44لُوَن اْلِكَتاَب أََفَ� َتْعقِلُوَن } البقرة(قال تعالى: {أََتأُْمُروَن النAاَس بِاْلِبرF َوَتْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنُتْم َتْت

 حارةيقول سيد قطب في ظ�ل ھذه اQية: "إن آفة رجال الدين - حين يصبح الدين حرفة وصناعة O عقيدة

لبر ويھملونه؛دافعة - أنھم يقولون بأفواھھم ما ليس في قلوبھم؛ يأمرون بالخير وO يفعلونه؛ ويدعون إلى ا
ي�تويحرفون الكلم عن مواضعه؛ ويؤولون النصوص القاطعة خدمة للغرض والھوى ، ويجدون فتاوى وتأو
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راضقد تتفق في ظاھرھا مع ظاھر النصوص ، ولكنھا تختلف في حقيقتھا عن حقيقة الدين ، لتبرير أغ
وأھواء لمن يملكون المال أو السلطان! كما كان يفعل أحبار يھود!

O في الدعاةوالدعوة إلى البر والمخالفة عنه في سلوك الداعين إليه ، ھي اQفة التي تصيب النفوس بالشك 
مي�ً ،وحدھم ولكن في الدعوات ذاتھا . وھي التي تبلبل قلوب الناس وأفكارھم ، �نھم يسمعون قوOً ج

وقدھا العقيدة؛ويشھدون فع�ً قبيحاً؛ فتتملكھم الحيرة بين القول والفعل؛ وتخبو في أرواحھم الشعلة التي ت
برجال الدين" .وينطفىء في قلوبھم النور الذي يشع ا�يمان؛ وO يعودون يثقون في الدين بعد ما فقدوا ثقتھم 

في ظ�ل القرآن لسيد قطب

ھم فأرھبوھمنعود إلى قضيتنا، بعد نجاة ا�خوة وخروجھم إلى الغابة دخل ھذا الجيش بقوة الس�ح على أھالي
وأخذوا أغراض ا�خوة وممتلكات خاصة بزوجاتھم O لذنب إO أنھن زوجات ھؤOء المجاھدين.

 يستمرورغم تكرار فتاوى شرعية صدرت من العلماء كتابة أو صوتاً في عدم جواز سفك دماء ھؤOء ا�خوة
ا�مير أبو الزير في التخطيط لقتلھم بدون محاكمة وO توضيح لحكمھم للمسلمين.

يان إنشائي منانتظرنا حتى يبينوا موقفھم الشرعي الذي بنوا على أساسه إراقة دماء ھؤOء ا�خوة ففوجئنا بب
ھا والمظالممؤسسة الكتائب يتجاھل عن كل ما يحصل في البلد ولم يتطرق إلى المسائل الشرعية المختلف علي

التي رفعناھا.

ر حركة شبابفعليه، أنا أخوكم زبير المھاجر رئيس محكمة التحكيم أعلن ل^مة دعوتي للشيخ أبي الزبير أمي
بانيين الذين Oالمجاھدين إلى التحاكم إلى كتاب & عز وجل أمام محكمة عادلة ومستقلة مكونة من العلماء الر

، وحتى O يقول قائل لماذا O تذھب إلى قاضي الحركة، فإني أؤكد أنيخافون لومة Oئم وO نزكي على & أحدا
ع المكاتبھذا القاضي كما ھو معلوم ليس عادO مستق� في قراراته وإنما يتعامل معه ا�مير كما يتعامل م
 في عدالته.التنفيذية، ھذا با�ضافة إلى ما يتقلده من منصب مسؤول الوOيات، وكل ھذه ا�مور وغيرھا تجرح

ُسولَ َوأُو Aَوأَِطيُعوا الر َ A& ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعواAَھا ال لِي اْ�َْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم فِي َشْيٍءقال & سبحانه: {َيا أَي_
ِ َواْلَيْوِم اQِْخِر  AUُسوِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِا Aَوالر ِ A& وهُ إِلَى )59َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن َتأِْويً�} النساء (َفُرد_

ِه َصلAىقال ا�مام القرطبي رحمه & في تفسير ھذه اQية: َفأََمَر َتَعاَلى ِبَردF اْلُمَتَناَزِع ف Fِة َنبِي Aَوُسن ِ A& ِيِه إِلَى ِكَتاِب
دF إِ Aِة الر Aَم، َولَْيَس لَِغْيِر اْلُعلََماِء َمْعِرَفَة َكْيفِيAَعلَْيِه َوَسل ُ A&ِة َكْوِن ُسَؤاِل Aِة، َوَيُدل_ َھَذا َعلَى ِصح Aن لَى اْلِكَتاِب َوالس_

اْلُعَلَماِء َواِجًبا، َواْمتَِثاِل َفْتَواُھْم Oَِزًما.

ُ َيْھِدي َمْن َيَشاُء إَِلى A&َناٍت َو F46ِ ِصَراٍط ُمْسَتقِيٍم (وقال & تعالى: {َلَقْد أَْنَزْلَنا آَياٍت ُمَبي AUا بِا Aَوَيقُولُوَن آَمن (
ُ ُسوِل َوأََطْعَنا ُثمA َيَتَولAى َفِريٌق ِمْنُھْم ِمْن َبْعِد َذلَِك َوَما أ Aَوَرُسولِِه47ولَئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن (َوبِالر ِ A& َوإَِذا ُدُعوا إَِلى (
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) أَفِي قُلُوبِِھْم َمَرٌض أَِم49) َوإِْن َيُكْن َلُھُم اْلَحق_ َيأُْتوا إِلَْيِه ُمْذِعنِيَن (48لَِيْحُكَم َبْيَنُھْم إَِذا َفِريٌق ِمْنُھْم ُمْعِرُضوَن (
ُ َعلَْيِھْم َوَرُسولُُه َبلْ أُولَئَِك ُھم A& الُِموَن (اْرَتاُبوا أَْم َيَخافُوَن أَْن َيِحيَف Aَما َكاَن َقْولَ اْلُمْؤِمنِيَن إَِذا ُدُعوا50ُ الظ Aإِن (

ُ ِ َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُھْم أَْن َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا َوأ A& َوَرُسوَلُه َوَيْخَش51ولَئَِك ُھُم اْلُمْفلُِحوَن (إَِلى َ A& َوَمْن ُيِطِع (
ْقِه َفأُولَئَِك ُھُم اْلَفاِئُزوَن ( Aَوَيت َ A&52النور {(

ِ و A& َرُسولِِه لَِيْحُكَم َبْيَنُھْم} [النور: َقالَ اْلَماَوْرِدي_ رحمه & فِي َتْفِسيِر َقْوله َتَعالَى {َوإَِذا ُدُعوا إِلَى ] اQَْيَة،48َ
ُه َمْن ُدِعَي إَلى َحاِكٍم َفَعلَْيِه اْ�َِجاَبُة َوُي Aَيِة َدلِيلٌ َعَلى أَنQَْر.فِي ا Aُح إْن َتأَخ Aَجر

الخاتمة:

بخصوص قضية ا�خوة المھاجرين الث�ثة أبو منصور ا�مريكي وخطاب المصري وأسامة البريطاني ومن
ي أمرھم، وأطالبهمعھم من المرافَقين اOثنين ا�نصار. نريد ھنا أن نتحاكم إلى كتاب & مع ا�مير أبي الزبير ف

ى تنتھي ھذهأن يعطي أمانا لTخوة يرجعون بموجبه إلى المدينة وأن يأمر الجيش بأن يتوقف عن مطاردتھم حت
المحاكمة.

و آخر دعوانا أن الحمد U رب العالمين و صلى & على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين.

أخوكم في &: زبير المھاجر
رئيس محكمة التحكيم
معرفي في التويتر

@ZubairalMuhajir

ھـ131434- 05رجب – 
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�خوانكم ادعوا

www.iwisc.net/vb

 دقيقة11 منذ 

 خادم الجھاد والمجاھدين
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  #3  

__________________

يقول ابن القيم في جھاد النفس

المرتبة الرابعة : أن ُيجاِھَدھا على الصبر على مشاقF الدعوة إلى & ، وأذى الخلق ، ويتحم

وعلى ذلك , نقدم مصلحة ا�ع�م الجھادي على مصالحنا الشخصية

 دقيقة5 منذ 

 حاملة القرآن

 

2010 - 7 - 17تاريخ التسجيل: 
1,184المشاركات: 

نسأل & أن يصلح ذات البين بين ا�خوة

» الموضوع التالي | الموضوع السابق «

تعليمات المشاركة

 إضافة مواضيع جديدةO تستطيع
 الرد على المواضيعO تستطيع
 إرفاق ملفاتO تستطيع
 تعديل مشاركاتكO تستطيع

BB code is متاحة
معطلة اPبتسامات

متاحة ]IMGكود [
معطلة HTMLكود 

قوانين المنتدى
اOنتقال السريع

إذھب

المواضيع المتشابھه

آخر مشاركةمشاركاتالمنتدىكاتب الموضوعالموضوع

~ ا[ن~ ~ ا[ن~ رسالة إلى
أمير حركة الشباب المجاھدين
## نعم ھناك مشكلة ## ///

زبير المھاجر

 أسابيع2منذ 16منتدى الحدث ( قضايا ا�مة اgسfمية )مركز دراسات قضايا العالم اgسfمي
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المواضيع المتشابھه

خبر عاجل هللا اكبر إغتيال
رئيس محكمة محافطة حرريالي

للمرتدين في مقديشو اللھم
انصر المجاھدين

2013-01-001منتدى الحدث ( قضايا ا�مة اgسfمية )محب شافعي

يوتيوب //ا�مة.. ومسيرة
الصمود -للشيخ مختار أبي

الزبير أمير حركة الشباب
المجاھدين

2012-18-012منتدى الصوتيات والمرئيات اgسfميةسفير الحق

مؤسسة الكتائب : الترجمة
الفرنسية لكلمة أمير حركة

الشباب المجاھدين إلى
الشعب البوروندي

2011-30-003منتدى البيانات و التقاريرمراسل المجاھدين

(( كلمة صوتية )) للشيخ
المجاھد مختار أبي الزبير

حفظه هللا أمير حركة الشباب
المجاھدين

2011-13-001مؤسسة الكتائب اPعfميةمراسل المجاھدين

 بتوقيتالساعة ا[ن 

ا&على - ا&رشيف - القابضون على الجمر - اOتصال بنا

الشبكة  اذ أنھا O تخضع للرقابة قبلتنويه: المواضيع والمشاركات المنشورة في شبكة سنام ا�س�م O تعبر بالضرورة عن توجه إدارة 
النشر

 .Disclaimer: Threads published in Sanam Al Islam Forums do not necessarily reflect the

vision of the PIR nor Sanam  Forum because the threads are not subject to censorship

before publication
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