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معك يا ( أسامة ) حيا كنت أو ميتا مقال ل أبو خالد السياف 

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويمالتعليمـــاتالتسجيل

 انواع عرض الموضوع أدوات الموضوع  عرض أول مشاركة غير مقروءة 

 دقيقة40 منذ 

 ابو تراب الصعيدى
 أنصاري مجتھد

217المشاركات: 
10دعاء: 

 مشاركة6 مرة في 6تم الدعاء له 

معك يا ( أسامة ) حيا كنت أو ميتا مقال ل أبو خالد السياف 

بسم   الرحمن الرحيم

الحمد $ والص"ة والس"م على رسول  

أخوة وأخوات الدعوة والتوحيد والجھاد في مشارق ا'رض ومغاربھا
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نحييكم بتحية ا.س"م العظيم

فالس"م عليكم ورحمة   وبركاته

قال تعالى :

ي>وَن َكثِيٌر َفَما َوَھُنوْا لَِما أََصاَبھ{ بِي< َقاَتلَ َمَعُه ِرب= ن ن? ُْم فِي َسبِيِل ّ ِ َوَما َضُعفُوْا َوَما اْسَتَكاُنوْا َوّ ُ ُيِحب>َوَكأَي=ن م=
ابِِريَن }الص?

) سورة آل عمران146(

ن َقَضى { َ َعلَْيِه َفِمْنُھم م? لُوا َتْبِديً"ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجالٌ َصَدقُوا َما َعاَھُدوا  ? ن َينَتِظُر َوَما َبد? }َنْحَبُه َوِمْنُھم م?
) سورة ا'حزاب23(

معك يا ( أسامة ) حيا كنت أم ميتا في الليل والنھار ...

معك يا ( أسامة ) ولو خضت بنا القفاري و البحار ...

معك يا ( أسامة ) ولو قصفت ديارنا بلھيب من النار ...

معك يا ( أسامة ) ولو كنا صغارا أو كبار ...

معك يا ( أسامة ) على طريق ذات شوكة ا'برار ...
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معك يا ( أسامة ) حتى نحطم غطرسة ا'شرار .. .

معك يا ( أسامة ) حتى نلتقي العلي القدير الغفار ...

ي نيروبي ودارمن حرب أفغانستان المجيدة ، ضد جحافل الكفر الشيوعي ، ومن تدمير سفارتي الشرك الصليبي ف
 والطين والتراب ،الس"م ، مرورا بتفجير المدمرة الصليبية ( كول ) وانتھاءا بتمريغ أنوف ا'مريكان في الوحل
 الثاني من أيار ،الملطخ بالخزي والعار ، بتحطيم وتدمير وحرق ( أبراج ) الشر والعدوان ، وحتى يومنا ھذا (

 ھجرية ، كان وسيبقى ( اسم أسامة ) عاليا شامخا1432م ) الموافق للثامن والعشرين من جماد أول ، 2011
شموخ الجبال الرواسي ..

بالرغم من الداء وا'عداء ... ستبقى يا أسامة نسرا فوق القمة الشماء

( الكتاب والسنة ) نكمللقد أرھبتھم ( حيا وميتا ) فإن كنت حيا على قيد الحياة ، فبك وبمعية تعاليمك المسنة من 
الجنوبية باحتضانالمسير ، وإن كنت فع" قد أفضيت إلى العلي القدير ، فھنيئا لبحر العرب ، وسواحل باكستان 

اكستان ، فجاء ( أسامة ) (جثمانك الطاھر ، كما ھنيئا لمنطقة ( أبت أباد ) التي كانت مغمورة ` يعرفھا أحد خارج الب
م في ( كتب التاريخ )إن صحت الرواية ) ليرفعھا من ( غمرتھا إلى شھرتھا ) التي ( حتما ) سيتعلمھا أبناء العال
ھاد العالمي ومتى ؟؟؟ومن يدري ، لعل ابنك يوما ما يجد نفسه أمام سؤال في مادة التاريخ ، أين استشھد قائد الج

تحقيق والمحاكماتفحينھا سيكون الجواب كما تريد ، مات شامخا عصيا على ا.نكسار ، فضل لقاء ربه على لقاء ال
ن المحيط في بحرالمذلة ، فسقطت طائرة من طائراتھم ، واحترقت ، لتأتي أخرى وتنقل جثمانه الطاھر إلى أحضا
شارق ا'رض ومغاربھاالعرب ، فإن صحت الرواية ، فھنيئا 'سامة ، ولكم ، ولنا ، ولكل كوادر العمل الجھادي في م
( أسامة ) ھذا ا.ھتمام، ھذه الشھادة المباركة ، المعمدة بالدم في سبيل تحكيم شريعة رب العباد ، فھنيئا لك يا 
نيئا لھذه ا'مة التي سارتالرائع ، الذي إنشغلت به كل فضائيات العالم ، فلك الھيبة والوقار ، حيا كنت أم ميتا ، ھ
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خلفك يا أسامة ..

س المشتعل ليضيئ لناإن حياة أو وفاة ( أسامة ) ` ولن تكل في عضد الجھاد العالمي ، فإن كان حيا ، فھو النبرا
عاليمه القيمةالدرب والطريق ( بكتاب يھدي وسيف ينصر ) وإن كان شھيدا أو ميتا ، فبدمائه الطاھرة ، وبت
ة ، فھذه المدرسة (المستوحاة من الشريعة ، نقتدي ونسير ونكمل الطريق ، وسيخرج من بيننا آ`فا من أمثال أسام
رجل واحد ، بل ھيا'سامية الجھادية ) التي تستوحي تعاليمھا وشرائعھا من ( الكتاب والسنة ) ` ولن تقف على 
 رب العباد ، وتبقىأمة واحدة بنھج مقدس واحد ، فكلنا حتما سيموت ، وأوباما المخنث حتما سيموت ، والمآل إلى

لى :الشريعة الربانية خالدة فينا إلى قيام الساعة ، حيث يقف الجميع بين يدي الحق تبارك وتعا

ٍة{ لَ َمر? ا ل?َقْد ِجْئُتُموَنا َكَما َخلَْقَناُكْم أَو? َك َصّفً ْوِعًداَوُعِرُضوا َعلَى َرب= ْجَعلَ لَُكم م? } َبلْ َزَعْمُتْم أَل?ن ن?
) سورة الكھف48(

ا فِيِه َوَيقُولُوَن َيا { ̀?َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشفِقِيَن ِمم? َ̀ َكبِيَرًة إِ َ̀ ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َو َوْيلََتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب 
َ̀ َيْظلُِم َرب>َك أََحًدا }أَْحَصاَھا َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َو

) سورة الكھف49(

 ) أجلكم   ،وحينھا سترى أن أوباما ، ومن قبله سلفه ( بوش المخنث أيضا ) قد وقفا كما تقف ( الخنفساء
لس على مقعدسيبدوان صغيرين وضيعين أمام جبروت الواحد الديان ، حيث سنرى ( بإذن   ) أن ( أسامة ) يج

صدق عند مليك مقتدر ..

ْقَتِدٍر{ }فِي َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك م>
) سورة القمر55(
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طبت حيا وميتا يا أسامة

طبتم يا أھل التوحيد والجھاد العالمي

طبتم وطاب مسعاكم

نعم قد نفرح ، وقد نحزن ، ولكننا حتما يا ( أوباما المخنث ) سنكمل الطريق

باننعم قد نحزن ولكننا يا ( آصف زرداري الفاشل ) سنحطم كيانك بضربات الجھاد العالمي والطال

رافعة للس"منعم قد نحزن ، ولكننا سنثبت لحركة ا.خوان ، أو بعض رموزھا ، بأن مقتل أسامة ` ولن يشكل 
دسات ودحر إسرائيلالعالمي الذي تنشدون ، بل سيكون رافعة لتصعيد البنادق ولھيب نيران الحرب حتى تحرير المق

اللقيطة ، وتفتيت كيان الصليبيين .

 جحافل الجھادنعم قد نحزن ولكننا سنري ( فرعون وھامان .. أفغانستان وباكستان ) ( كرزاي و زرداري ) أن
لطالبان ، التي ستقتلعكمالعالمي تتقدم نحو ا'مام ، وما حكمكم الھش إ` في مھب رياح القاعدة الجھادية العالمية وا

من الجذور ..

َن لَُھْم فِي اْ'َْرِض َوُنِري فِْرَعْوَن َوَھاَماَن َوُجُنوَدُھَما ِمْنُھم { ا َكاُنوا َيْحَذُروَنَوُنَمك= }م?
) سورة القصص6(

ة ( التوحيد والجھاد )لقد كانت رواية استشھاد المعلم الفذ ( أسامة ) أستاذ الجھاد العالمي ، ومؤسس ومجدد مدرس
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ودوناھا في محافظإشارة واضحة لردود ا'فعال وا'قوال ، فلقد سمعنا جميع الردود ( عربية وإس"مية وأجنبية ) 
التاريخ ، وعرفنا من لنا ومن علينا ، قال تعالى :

̀? لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد{ }َما َيْلفُِظ ِمن َقْوٍل إِ
) سورة ق18(

وفي الختام نقول وبا$ التوفيق :

ام في ( قاعدة الجھاد )` يمكننا التثبت من حقيقة استشھاد المعلم أسامة ، إ` بعد صدور بيان فاصل من قادتنا الكر
 إن كان حيا ، وحتماومراكز إع"مھا المعتمدين ، وأننا ھنا نقف لنؤكد بأننا ( تابعين وأنصار ) سنبقى مع أسامة

ليعلم ( النتن ياھو )سنبقى على خطه ونھجه المستمد من الشريعة إن كان ميتا ، و` لن نحيد عن الطريق القويم ، و
ودولته اللقيطة الصھيونية الغاشمة ، بأن جند أسامة قادمون ، قادمون ، قادمون ...

أقسمت أن أعيش بعزتي .... بكرامتي أو تدق عضاميا

سأظل في ھذه الحياة مجاھدا .... وأظل في ساحات المعارك راسيا

رحمك   رحمة واسعة يا أسامة إن كنت قد مضيت إلى  

وحفظك الرحمن الرحيم إن كنت ما زلت على قيد الحياة

والى ھنا
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  #2  

لكم منا أجمل تحية وأعظم س"م

فالس"م عليكم ورحمة   وبركاته

بقلم / أخوكم المناصر للجھاد العالمي / أبو خالد السياف

سواحل الشام

بيت المقدس

 ھجرية1432 جماد أول 29

 دقيقة38 منذ 

 ابو تراب الصعيدى
 أنصاري مجتھد

217المشاركات: 
10دعاء: 

 مشاركة6 مرة في 6تم الدعاء له 

أفلح الوجة شيخنا أسامة
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تعليمات المشاركة
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