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قضايا (منتدى الحدث واألخبار >   والسياسيالقسم اإلعالمي>  شبكة المجاهدين اإللكترونية

) العربية واإلسالميةاألمة

الصفحة تحديث المازق الخروج من ]مقال[ 

حفظ بياناتي ؟اسم المستخدماسم المستخدم gfedcb

تسجيل الدخول المرورآلمة

  نسيت آلمة المرور؟هل
 البحثمشارآات اليومالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتالتسجيل

 

  
إضافة ردجديد إنشاء موضوع

    مقروءةعرض أول مشارآة غير 
 

  الموضوعانواع عرض  الموضوعأدواتعرض أول مشارآة غير مقروءة

ساعات  22منذ    1:  رقم المشارآة  غير مقروء

 ابو مهاجر
 ة جديد\مجاهد

  

  
 

 
 
 

 

 

الصورة الرمزية ابو مهاجر

May 2008: االنتساب 

2498: رقم العضوية 

102: المشارآات 

1: عدد النقاط 

ابو مهاجر غير متواجد حاليًا

is an unknown quantity at this point ابو مهاجر

  المازقالخروج من 
 

  الرحيمبسم اهللا الرحمن
 
 

الحمد هللا والصالة والسالم على 
  اهللارسول

 
 

أخوة الدعوة والتوحيد والجهاد في 
  ومغاربهامشارق األرض

 
 

  العظيمنحييكم بتحية اإلسالم
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  وبرآاتهفالسالم عليكم ورحمة اهللا

 
 

 :قال تعالى 
 
 
 آَمُنوْا َوَيْمَحَق َوِلُيَمحَِّص الّلُه الَِّذيَن{

 }اْلَكاِفِريَن
 
 

 سورة آل عمران) 141(
 
 

ليس ثمة شك هنا بأن أحبابنا الكرام 
)  الجهادية السلفية( من األشقاء في 

في ) جند أنصار اهللا ( وبخاصة 
قطاع غزة قد تعرضوا إلى أبشع 

 التنكيل والقمع واإلرهاب ، صور
ولست هنا بصدد العودة الى تفاصيل 

) مسجد ابن تيمية  (مجريات أحداث 
ألنها أصبحت واضحة وضوح 

الشمس وقت الهجير في آبد السماء 
 ولكن الذي وددت الترآيز عليه هو ،

ما آنت قد أوضحته مرارا وتكرارا 
 المنتديات الجهادية عبر صفحات

عبر الشبكة العنكبوتية ، حيث ناديت 
 وبإلحاح على وقلت وذآرت وطالبت

جماعات ( ضرورة العمل بتوحيد 
بقطاع غزة ) الفعل السلفي الجهادي 

 وذلك من خالل أحد أمرين ،
.. بالوحدة اإلندماجية .. األول ( 

 العلوم السياسية والذي يسمى في
.. بالوحدة الفيدرالية ، والثاني 

 إنشاء أي.. بالوحدة الشورية 
مجلس شورى يحمل أسماء الجميع 
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.. ويظهرها في إطار واحد جامع 
 من الوحدة يعرف في وهذا النوع

السياسة العامة بالوحدة 
 ومع أننا ال نعترف) الكونفدرالية 

بمصطلحات السياسة الوضعية إال 
أننا ذآرنا هذه المصطلحات من باب 

 للقارئ الكريم فقط تقريب المراد
ليس إال ، وما وحدتنا التي ننشدها 

 القرآني القويم ، إال اتباعا للنهج
 : حيث يقول المولى عز وجل

 
 
 َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة{

  }َفاْعُبُدوِن
 
 

 سورة األنبياء) 92(
 
 

 َجِميًعا َوَال َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل الّلِه{
 َتَفرَُّقوْا َواْذُآُروْا ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ

ُآنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم 
 ِإْخَواًنا َوُآنُتْم َعَلَى َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه

 مِّْنَها َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُآم
 َآَذِلَك ُيَبيُِّن الّلُه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم

 } َتْهَتُدوَن
 
 

 سورة آل عمران) 103(
 
 
 ِبالّلِه َواْعَتَصُموْا ِبِه َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوْا{

 َوَفْضٍل َفَسُيْدِخُلُهْم ِفي َرْحَمٍة مِّْنُه
 }َوَيْهِديِهْم ِإَلْيِه ِصَراًطا مُّْسَتِقيًما

 
 

 سورة النساء) 175(
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 ِجَهاِدِه ُهَو َوَجاِهُدوا ِفي اللَِّه َحقَّ{
 اْجَتَباُآْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّيِن ِمْن
َحَرٍج مِّلََّة َأِبيُكْم ِإْبَراِهيَم ُهَو َسمَّاُآُم 

 َقْبُل َوِفي َهَذا ِلَيُكوَن اْلُمْسِلميَن ِمن
 الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا

ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َفَأِقيُموا الصََّلاَة 
َواْعَتِصُموا ِباللَِّه ُهَو  َوآُتوا الزََّآاَة

 } النَِّصيُرَمْوَلاُآْم َفِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم
 
 

 سورة الحـج) 78(
 
 

فوحدتنا التي نريد تقع في هذا اإلطار 
 آررنا نداءنا القرآني الكريم ، ولذلك
السلفيين ( ومطلبنا لقادة األخوة 

 بقربهم بالقطاع ونحن) الجهاديين 
طبعا ليجتمعوا على آلمة سواء ، 

فاجتمع من اجتمع وحضر من حضر 
 مرارا وتكرارا ، واستنرنا ، وجلسنا

بمشورة ورأي شيخنا الحبيب الشهيد 
) أبو النور ..  عبد اللطيف موسى( 

تقبله اهللا ، بحيث آان رحمه اهللا 
 ولكن حريصا على وحدة الجماعات ،

فلم نفلح ولم ننجح .. هيهات هيهات 
في مساعينا الحثيثة على ذلك ، 

 وما زلت أحذر األخوة هنا بأن وآنت
) وحدتكم هي صمام نجاحكم ( 

 إذا أبدا ، وآنا وبدونها لن تفلحوا
أيضا قد حذرنا من مغبة 

 بالجماعات السلفية) االستفراد ( 
واحدة تلو األخرى ، وهذا ما تم 
حقيقة هنا ، فأآل الذئب من الغنم 
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ووقعنا فيما حذرنا منه ،  )القاصية ( 
ولكن مشيئة اهللا وقدره فوق أي 

 أن يكون تمحيصا اعتبار ، فنسأل اهللا
للمسلمين ينالون عليه األجر والثواب

 .. من عند ذي العرش مكين
 
 

هل نحن .. واليوم بعد أحداث رفح 
 أمام واقع جديد ؟ هل نحن على
 استعداد إلستخالص العبر ؟

 
 

بالتأآيد سيكون جواب األخوة ب 
 أو ولكن مشكلتي ليست بنعم) نعم ( 

ب ال ، وإنما بمدى اإلهتمام ومدى 
) إذا اتفقنا ( تنفيذ ما سنتفق عليه 

 يا ترى سنرى رؤية جديدة من فهل
األخوة هنا بعد هذه األحداث المؤلمة 

  ؟المؤسفة
 
 

نعيد معكم وعبر صفحات .. هيا 
 فلوجة العز والفخار وأخواتها من

المنتديات الجهادية ونقول وننادي 
بما نادينا به قبل سنتين ، لعلني أجد 

 صاغية تستجيب لنداء اهللا أوال آذنا
لنا بالوحدة ، ومن ثم لندائنا 

 شيخنا العزيز أسد المتواضع ، ونداء
، وقرة أعيننا الشيخ  2الجهاد 

 المقدسي ، الموقر الداعية أبي محمد
اللذان ضما صوتيهما لنداء الوحدة 
 وأصدرا بيانات تدعو الجماعات إلي
اإلستجابة لندائنا المتواضع ، فكان 

) نعم ( الجواب من األخوة الكرام 
هذه لم تتجاوز ) أل نعم  (ولكن 
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 !!! غرفة الحوار
 
 

 وتنصل... لقد آان اتفاقا بالليل 
 بالنهار

 
 

قد يعاتبني بعض األخوة على هذا 
 الحدة التوضيح الصريح ، وعلى هذه

والشدة في الخطاب ، ولكني أؤآد لكم
 عتابكمبأنني آنت ال أريد التطرق إلى

، ولكن القهر الذي حل بنا بعد 
األحداث جعلنا نفكر في توضيح 

 حتى وإن آانت من الواضحات
من ( فكما يقولون .. المعضالت 

 فلم) المعضالت توضيح الواضحات 
يعد يخفى على احد مدى اختالف 
الجماعات السلفية هنا ، وتفرقها 

 ... وتشرذمها
 
 

وبهذا دفعني ديني وضميري بأن 
 منأعيد الكرة مرة أخرى ، لعلي أجد

يشفي غليلي ، ويحقق مرادي ويقر 
أعين الموحدين بوحدتكم في خندق 

 لتكونوا قوة ذات شكيمة في واحد ،
والقادم أدهى .. مواجهة القادم 

 مستعدون إلعادة فهل انتم.. وأمر 
حساباتكم من جديد ؟ وهل انتم على 

 وهل انتم استعداد إلستخالص العبر ؟
اليوم على استعداد للتخلي عن 

المسميات في سبيل تحقيق وحدة 
 وشكيمة وحضور مميز ذات قوة

 على ارض الواقع ؟
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  سواءتعالوا إلى آلمة... إذن هيا 
 
 

نداء ( تعالوا إلى حاضن وحدتكم 
 ) الوحدة السلفية

 
 

وتاليا إلى ) سرا ( تعالوا إلى الحوار 
 عنه تنفيذ ما سيتم وستتمخض
 المناقشات على األرض

 
 

.. وأما إن سألتم عن قواعد التوافق 
 : فهي آما يلي

 
 

إلغاء المسميات ، أو ... أوال 
 مجلس( إنخراطها في إطار مسمى 

 )الشورى 
 
 

تشكيل مجلس شورى من .. ثانيا 
 جميع الجماعات ، من ذوي العلم
الشرعي والقوة الشخصية ، 

  الناصعوالتاريخ
 
 

تشكيل هيئة شرعية مدعومة .. ثالثا 
 من المشايخ في الخارج ، يكون

 .قرارها الشرعي نافذ 
 
 

تشكيل هيكلية ذات دوائر ... رابعا 
مختصة آل حسب آفاءاته ك 

التعبوية ، والمالية ، واإلعالمية ،  (
 واألمنية ، والعسكرية ، والسياسية ،
العالقات العامة ، دائرة المراقبة 

 ) والتفتيش
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الترآيز على نشر الوعي .. خامسا 
 . الشرعي بين الناس

 
 

استئناف عمليات التدريب .. سادسا 
بالسر  )نظريا وعمليا ( العسكري 

والكتمان وتحت مسميات غير ملفتة 
 . لإلنتباه

 
 

عدم الغلو في معادة .. سابعا 
 إليهم من الناس ، والنظر) العامة ( 

بأنهم أهلنا وربعنا ، ودعوتهم باللين 
 .. للحاق بالمنهج

 
 

 ِباْلِحْكَمِة اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّك{
َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي 

 َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمن َضلَّ ِهَي
 } َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَنَعن َسِبيِلِه َوُهَو

 
 

 سورة النحل) 125(
 
 

تشكيل هيئة اجتماعية .. ثامنا 
 من) الحاضن الجماهيري ( لتقريب 

حملة المنهج ، وعدم التعالي على 
وذلك من خالل مشارآة .. الناس 
) الملتزمة طبعا (  أفراحهم الناس في

وأتراحهم مثل المشارآة في 
وتقديم واجب  )جنازات موتاهم ( 

باإلضافة إلى مشارآة . .. العزاء 
 لجان اإلصالح بإصالح ذات البين

بالطرق الشرعية ، فالناس هنا تطلب 
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تحكيم الشرع في منازعاتهم ولهم 
 يعرفها من يعمل في مقولة شهيرة

الشرع مطهرة : ( إصالح ذات البين 
  .)للجميع 

 
 

عدم الصدام مع أي حزب أو .. تاسعا 
 عائلة تحت أي ظرف آان ، وعدم

إعطاء األشرار والدخالء والغيارى 
والحساد مبررا للدخول في صدامات 

 منها ، إال بعد استكمال العدة ال طائل
والعدد ، وبعد أخذ اإلذن الشرعي من 

 . الشرعية بالقتال الهيئة
 
 

الترآيز على مقاتلة .. عاشرا 
 ، وبكل الوسائل المتاحة) إسرائيل ( 

وبأسرع وقت ممكن ، والعمل على 
نقل المنهج إلى أراضي الضفة 

 العمل العسكري الغربية واستئناف
لمواجهة إسرائيل تحت مسمى 

 حماية األقصى الشريف من التهويد( 
 )واإلستيطان والمصادرة 

 
 

ومن هنا وفي الختام أسأل اهللا العلي 
 يستمعون القدير أن يجعلكم ممن

 ..القول فيتبعون أحسنه 
 
 

 َفَيتَِّبُعوَن الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل{
 َأْحَسَنُه ُأْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَُّه

  }َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا اْلَأْلَباِب
  الزمرسورة) 18(
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ونسأله تعالى أن يقر أعيننا واعين 
بوحدتكم  )أبي النور ( شيخنا الشهيد 

قريبا ، ونراآم صفا واحدا في 
 . مواجهة الكفر والزندقة والمعطلين

 
 

انهضوا ونفذوا .. هيا .. هيا .. هيا 
 والعدد األمر لنراآم بعد العدة

تخرجون في مسيرآم المهيب 
مكبرين مهللين ، وألرض غزة العزة 

 . ولخصومكم قاهرين مزلزلين ،
 
 
 

 : وفي الختام نقول بقول القائل
 
 
 

 آي تسترد... القول قول الصوارم 
 المظالم

 
 

 إن ألجمتنا.. ما عاد في العيش خير 
 البهائم

 
 
 

 هذا وباهللا التوفيق
 
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب
 العالمين

 
 أخوآم

 
 أبو خالد السياف

 
 

 سواحل الشام
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 هجرية 1430شوال  4

 
 
 
 
 
 

 ابو مهاجر"
 "الهاشمي

  والمهاجرةاللهم ال عيش اال عيش االخرة فانصر االنصار

 

 

:التوقيع

رد مع اقتباس 

ساعات  4منذ    2:  رقم المشارآة  غير مقروء

maher_yassine 
  بجامعة المجاهدينطالب علم

  

  
 

 
 
 

 

 

maher_yassine الصورة الرمزية

Jun 2009: االنتساب 

10814: رقم العضوية 

1,150: المشارآات 

1: عدد النقاط 

maher_yassine غير متواجد حاليًا

maher_yassine is an unknown quantity at this 

 جزاآم اهللا خيرا
 
 
 
 
 
 

 انصر عبادك اللهم
 المجاهدين في آل مكان

 سدد رمي مجاهدينا اللهم
 وثبت اقدامهم

 احفظ مجاهدينا من آل اللهم
 مكروه

 انصر المجاهدين على اللهم
اإلسالم اللهم واحفظ ثغور

:التوقيع 
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 اإلماراتقادة الجهاد وُأمراء
اإلسالميه اللهم آمين آمين 

 آمين
 

ياعلماء المسلمين إن لم 
تتجرؤا على تأييد جهادنا 

  أعدائناضد

فلماذا تجرأتم على تأييد 
  ضدناجهاد أعدائنا

  ياسرالشيخ األسير محمد
 

 الشَّْيَباِنيِّ َقاَل َقاَل َأِبي َعْمٍرو
َعْبُداللَِّه ْبُن َمْسُعوٍد َرِضي اهللا

 َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى َعْنه
اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ُقْلُت َيا َرُسوَل
اللَِّه َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل َقاَل 
 ُثمَّ الصَّالُة َعَلى ِميَقاِتَها ُقْلُت

َأيٌّ َقاَل ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن ُقْلُت 
 اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل ُثمَّ َأيٌّ َقاَل

اللَِّه َفَسَكتُّ َعْن َرُسوِل اللَِّه 
 َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلِو َصلَّى اهللا

  َلَزاَدِنياْسَتَزْدُتُه

 آتاب الجهاد - صحيح البخاري من
 والسير

رد مع اقتباس 

 

 
»الموضوع التالي| السابقالموضوع«

إضافة رد

العالمات المرجعية

 Digg

Digg إرسال الموضوع إلى
del.icio.us

del.icio.us إرسال الموضوع إلى
StumbleUpon 

StumbleUpon إرسال الموضوع إلى

Google

Google إرسال الموضوع إلى
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  عالميًاترتيب شبكة المجاهدين اإللكترونية

  

 

 
 .PM 01:08»الساعة اآلن 

 المشارآة ضوابط

  إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
  الرد على المواضيعال تستطيع
  اضافة مرفقاتال يمكنك
  تعديل مشارآاتكال يمكنك

BB code is متاحة 
 متاحة االبتسامات

 متاحة ]IMG[ آود
 معطلة HTMLآود 

  المنتدىقوانين
  السريعاالنتقال

قضايا األمة العربية واإلسالمية(منتدى الحدث واألخبار            انتقل(

الساعة اآلن  - 2009تشرين األول  8الخميس 
 صباحًا 07:56:24

  خريطة المنتدى - األعلى - األرشيف - شبكة المجاهدين اإللكترونية -  بنااتصل - 

 للجميع أنها شبكة دعوية إسالمية جهادية  المجاهدينشبكةتعلن إدارة  ::تنبيه هام*
 العالم اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة ، وأن مستقلة تعنى بشئون

 والمواضيع المنشورة في شبكتنا ال تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر جميع المقاالت
 . عن رأي وتوجه إدارة الشبكةبالضرورة
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