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    وصُرصَان  المَنيُ الب

وصُرصَان  المَنيُالب    

  لةِلسِس        داءَهُش  لةِلسِس
داءَهُش

رىَشُب   El-İhlâs Türkçe Bölümü   رىَشُب

 ░▒▓███►• عبداهللا العجمي يابطل االبطالًوداعا•◄███▓▒░ 

 7-5 دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية بغداد  

ن من صحوة إبليس في َيّ 5-5 دولة العراق اإلسالمية / القضاء على قائدين ميداني
والية بغداد 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 572 يوما
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 الجواهر
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 831 
قام بالدعاء: 506

دعي له 128 مرات في 83 
مشاركات 

 دين الشباب في لبنان إنذار إنذار إنذار !!!ّإلى الموح 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 د وعلى آله وصحبه أجمعينّد المرسلين محمّالصالة والسالم على سي

 دين ورحمة اهللا وبركاتهّالسالم عليكم يا شباب لبنان من الموح
 وحيد في لبنان المغضوب عليها ومن هذا المنبر ّإخوة الت

  لكم ونصح وموعضة فيها خالصكمًصرةُه لكم إنذار الذع وشديد نّأوج
 ونجاتكم من هذه المعمعة واإلنذار مفاده

  ًاّخذوه عدوّ اهللا مفتي لبنان المجرم بل اتّال تستمعوا إلى عدو
 ت من هوّثبُهر البارد وهو يّفهو من أفتى بقتل إخوانكم في الن

 ىّ على مسمٌهاينة ( السنيورة ) إسمّ هللا عمآلء أمريكا والصّعدو
 نونّذين ال يتوارون عن تمزيقكم وشرب دمآئكم عندما يتمكّوالمسيحيين ال

  إخوانكمّاكت عن ما يقوم به الصهاينة من إنتهاكات بحقّوهو الس
  للحكومة ٍالمسلمين المستضعفين في فلسطين ولبنان وموال

 ار والمشركين والمتواجدين في لبنان ّالموالية للكف
 هر الباردّ هللا ودم المجاهدين في النًاّي أراه عدوّتي ذكرتها فإنّولهذه األسباب ال

 ةّة ومحارب للملّين ودمه مباح وخارج عن الملّفي رقبته إلى يوم الد
 موا عليهّوا خلفه وال تسلّصلُوا حوله وال تّولذا أنذركم بأن ال تسمعوا له وال تلتف

 وا عليه وال تدفنوه في مقابر المسلمين وال تمشوا خلف جنازتهّصلُ فال تَقَفَولو ن
 ويجب البرآءة منه 
  آذنته بالحرب ))ًاّوقال اهللا سبحانه (( من آذى لي ولي

 هر الباردّ اهللا قد أفتى بإبادة المؤمنين في النّفكيف إذا كان مفتي لبنان عدو
 ةّ وال ذمّ بيوتها على ساكنيها ولم يرقب في المؤمنين واآلمنين إالّودك

 ّ أنا لست مفتي ولكن هذه وجهة نظري وما أحمله في قلبي ضدً(( عفوا
  ّ اهللا مفتي لبنان حذآء المشركين فيمكنكم أن تأخذوها أليّهذا المجرم عدو

 رهّعالم صادق أمين وشيخ صادق أمين وتعرضوها عليه ولكن رأيي ال أغي
  هذا للعلم فقط ))ًأبدا

  ل وتحذيري ونصحيّوذاك كان إنذاري األو

 اني مفادهّا إنذاري ونصحي الثّأم
 ّ في السرّ في السرّجاهدوا في السرُطوا وتّخطُ-1 أن تعملوا وت

 نوا مناطقكم وأطلقوا العيون ودافعوا عن مناطقكم وال تستسلموا ألحدّ-2 حص
  ) تعرفون صالحه وحنكته في القتالً ( قآئداًبوا من بينكم أميراّ-3 ونص

 ة وال تقربوهم ّ-4 ابتعدوا عن المراسلين الصحفيين كآف
 اتّاصات والبيكيسيّزوا على القنّة فاجمعوا األسلحة وركّوا العدّ-5 أعد

  الدروع وغيرها من األسلحة واعتمدواّخات ضدّات والمفخّواآلربيجي

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=145657

http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=10505


 وت ّعلى كاتمات الص
 الت مريبة وكونواّكات غريبة وتكتّ-6 ال تجلبوا الشبهة إلى أنفسكم بتحر

  األمور في ّامة اهمّة التّكألشباح ال يراكم أحد وال يعرفكم أحد فالسري
 جهادكم تحت هذه الظروف

  ومقاتلي ّ الشركيّ-7 ولو شآء القدر وحدثت معارك بين الجيش المرتد
 ة ّ وال تأخذكم الحمية في السنًلوا أبداّ فال تتدخّحزب الشيطان الشركي

  فاهللا ال ينصر من الينصره ويأخذون ّ الشركيّذين في الجيش اللبنانيّال
 ار ّهم بإذن اهللا في النّ والعياذ باهللا فكلً وأنداداًمن دون اهللا أربابا

 ذين تعرفوهم ّ-8 وليكن وآلئكم هللا وللمؤمنين ال
 -9 إثبتوا إثبتوا في القتال وال تقعوا في األسر موتوا دون األسر

 وا األدبارّابحة وال تولّلوا ) فهذه هي التجارة الرَقتُ( قاتلوا لتقتلوا أو ت
 ّ والفرّستثنى منها عمليات الكرُ بهذه ويّلو ثقفتموهم فنصر اهللا لن يأتي إال

  والعتاد قليل ً لو كان العدد قليالًحرب العصابات وخصوصا
 فس في القتال أكثر منه من القتال ّموا فنون الحفاظ على النّ-10 تعل

 صدّي وكيفية الرّ كيفية عمل الحصون وتحديد أماكن التراجع والتخفّأي
 قال عنكم المجاهدينُى يّاعق الخاطف حتّوتحديد األهداف والهجوم الص

 وا من هنا ّمر
  الغادرّ-11 وألمان أهاليكم من القصف العشوآئي والعدآئي اإلنتقامي

 فقوموا من هذا الوقت بحفر مالجئ لهم خارج البيت وتحت األرض 
 ستحسن في حديقة المنزل ُوي

 ة وخذوا من البيوتّة وسريّة وبصورة خفيّوريّ-12 تشديد الحراسات الد
 تي في الركن ( مفارق الطرق واألفرع ) نقاط حراسة ّال

 -13 طاعة األمير ( القآئد ) هي من طاعة اهللا ويجب تطبيقها بالحرف 
 اعة واألدب مع األمير في إبدآء الرأي والردودّاعة الطّاعة الطّالط

 وافض األنجاسّيعة الرّ الشً مشرك وخصوصاّ-14 ال يدخل في صفوفكم أي
 ًاكم أن يدخلوا بينكم فالشواهد في غدرهم ومكرهم حاضرةّاكم إيّإي

 وعلى مسمع ومرأى المسلمين في العراق وأفغانستان فلن تجدوا
 ابونّ وأحلى وأجمل من كالمهم ووعودهم وعهودهم فواهللا هم الكذْلَسْأع

 الون فاحذروهمّابون هم الدجّابون هم الكذّهم الكذ
  فقط المؤمنينّذين الدين وال خالق له إالّ-15 ال تعتمدوا على غير المؤمنين ال

  نصوحة وخبرتموهم ًن تعرفوهم ومن رأيتم منه توبةّنين ممّالمتدي
 -16 وليكن هناك تواصل بين الفصآئل في المدينة الواحدة والقرى األخرى 

 وعمل مشترك ومدروس وخطوط إمداد أسلحة وغذآء وأدوية 
 ي عن األنظار )ّومالجئ لذاذ ( هروب وتخف

 ت األوضاع ّى لو استقرّ-17 ومهما حدث ال تكشفوا أنفسكم أو أميركم حت
 ثوا ّ األمن ووقفت الحرب فال تقربوا وسآئل اإلعالم وال تتحدّواستتب

 كمّكم ومهما كنتم فإنّهنا وهناك عن بطوالتكم وجوالتكم متفاخرين ألن
 دون وأنتم أهداف أعدآء اهللا ولن يعتقوكم وأنتم ّمسلمون موح

 روكم بالفساد أو بالقتلّدمُا يّ في السلم والحرب فإمًمستهدفون دآئما
وال أزيد 

 قيّد المؤمن الخلوق المتّيحفظكم اهللا يا شباب لبنان الموح
 لكم اهللا لكم اهللا لكم اهللا إذكروه يذكركم انصروه ينصركم 
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  مخرجاٍ ضيقّقوه يجعل لكم من كلّحببكم اتُوه ورسوله يّحبُتسألوه يجيبكم ت
 اصحين والمنتصحينّادقين المجاهدين المرابطين النّقين المؤمنين الصّواهللا مع المت

 نعم المولى ونعم الوكيل
 
 

 دين في لبنان البركانّا األخوة األعضآء الكرام من عنده إضافة يفيد بها الموحّأم
 ّ األمر في لبنان جلل وقابل لإلنفجار في أيّفال تبخلوا بها على إخوتكم فواهللا إن

 دين في لبنان فواهللا هم مستضعفين هناكّة الموحّلحظة واهللا يستر على أهل السن
  مكان وزمانّوحيد في لبنان وكلّفاهللا اهللا في إخوة الت

 وال أزيد وبارك اهللا في الجميع
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

__________________ 
 قريبٌ من اهللا وفتحٌنصر

 أحيا بها وأموت عليهاٌ اهللا كلمةّآل إله إال
بإذن اهللا

عملي في سبيل اهللا وأجري على اهللا
ةّ البريّقاطعوا علمآء السالطين فهم شر

ة وعثراتهاّة اإلسالميّفهم سبب بآلء األم
وخرابها وانتهاك شرفها

ى يؤفكونّقاتلهم اهللا أن
    

 األعضاء 12 قاموا بالدعاء اللجواهر لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم), باغي الهدى (اليوم), ارهابي777 (باألمس),  رؤية الرحمنّمحب (اليوم), ahmed99 (اليوم), ahmad29 (اليوم), أبو صهيب الشامي
falah ,(اليوم) genial ,(باألمس) ossama2001 ,(اليوم) (اليوم)فرسان الفجر (اليوم), عيـون الزرقاوي (اليوم), عياف 

#  2    
  

, AM 07:09 باألمس 

genial 
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: نسال اهللا االقامة في الجنة
المشاركات: 1,507 

قام بالدعاء: 149
دعي له 97 مرات في 63 

مشاركات 

 جزاك اهللا كل خير موضوع رائع جدا
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