
 
 

 

 

 

        

المحرقة        المحرقة

حماة         حماة الدار
الدار

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=161220

http://www.ekhlaas.org/forum/index.php
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=160959
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=161270
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1171936
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1171936
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=161270


السحاب        السحاب

اردو        اردو

 [ العــدد         [ 50 ]العــدد
[ 50

إلى المشائخ        إلى المشائخ

صدى المالحم        صدى المالحم

 14-7 دولة العراق اإلسالمية /التقرير الخمسون _ الثاني والثالثون من خطة الكرامة 

 15-7 من ديوان اإلعالم لجماعة أنصار اإلسالم / إلى من يبلغه من المسلمين..(سفر 
الحقيقة) 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 642 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
مــان و السلطان كابوس ..!!! ُالعميل األمريكي المنسي .. سلطنة ع 

  
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم
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>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 03:22 ,باألمس 

 الصهيل
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 27 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 3 
مشاركات 

 مــان و السلطان كابوس ..!!!ُالعميل األمريكي المنسي .. سلطنة ع 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 الحمد هللا رب العالمين
 

 و الصالة والسالم على رسوله األمين و آله و صحبه أجمعين
 

 أما بعد 
 

  عن عمالء أمريكا في منطقة الشرق األوسط ..ًفقد لفت نظري أنه يكثر الحديث دائما
 ِ

 و يكثر الكالم عن محكومة آل سعود و عمالتها االحترافية لكلب الروم بوش األحمق
 

 و الكالم عن قطر التي تنفذ سياسات خبيثة و تفتح أراضيها إلقامة المعسكرات و الثكنات األمريكية ..
 

 و كذلك الكالم عن الكويت التي أصبحت مستعمرة أمريكية من كثرة القواعد العسكرية فيها ..
 

 وباقي دول المنطقة التي يتم من على أراضيها قصف المسلمين في العراق و أفغانستان ..
 

 والكالم عن العمالة يطول ..و الكالم عن إقضاء الشرع يطول
 

  )ذكر في النشرة االقتصاديةُ تًللصدق أحيانا ( ً في نشرات األخبار أبداًلكن ما لفت نظري هو أن تلك الدويلة المختفية التي ال نسمع لها ذكرا>>>>> 
 

  سلطنة عمان القابعة في شرق الجزيرة العربية , و التي تحتوي - كغيرها - على قواعد عسكرية أمريكية , >
 

  لعالقات العمانية اإلسرائيلية ..ً - قد أنشأ مكتباأ أقصد قابوسكما أن حضرة صاحب الضخامة السلطان كابوس - 
 

عندما أردنا ضرب أفغانستان وجدنا أنه ال بد من أن تكون لينا أيدي في الشرق  : " ًلقد صرح أحد المسؤولين األمريكيين بعد غزو أفغانستان قائال
مان ما نحتاجه بشرط أن ُ لقد قدمت لنا السعودية كل ما نحتاجه دون أي مقابل , و قدمت لنا ع : "ً " , يضيف قائالاألوسط لنضرب منها أفغانستان

 مان طلعت أذكى من السعودية (:ُيعني ع" .. نقدم لهم طائرات حربية بقيمة مليار دوالر 
 
 مان يا سادة يا كرام دولة تحكمها الدساتير الوضعية المخالفة بصراحة شنيعة للشريعة اإلسالمية ..ُع
 

 ... قصة قصيرة...
 

 : كانت أمي قد سمعت من صاحبتها أن ديونها للبنك 8 آالف ريال عماني , و بعد سنة قابلتها أمي مرة اخرى فسألتها عن ديونها كم أصبحت , فقالت
تعسر مازالت 8 آالف ريال , رغم االستقطاع الشهري من الراتب لسداد الدين , فقالت لها أمي : كيف ؟ فقالت : الربا ال يسمح بنقصان المبلغ , فإذا 

 السداد لظرف فإن المبلغ يتضاعف .
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  .ًالربا يا سادة في بنوك عمان ال تتم ممارسته من تحت الطاولة أو باللف و الدوران , و وإنما هو ربا مقنن و مشروووع تماما دستوريا

 
 ... عودة...

 
منع فيها النساء من تغطية وجوههن في المؤسسات الحكومية و أماكن العمل كالمدارس و المكاتب و الجامعات و غيرها .. من أرادت ُمان يا إخوة تُع

 السترة فإن ذلك يحق لها في الشارع فقط , وعند دخولها ألي مؤسسة حكومية فإن عليها أن تخلع سترها .
 
 مان يا أحبة -بعد غزوة مانهاتن - قامت بتغيير مناهج أبنائها الدراسية لتتوافق مع اإلسالم البوشي البليري المتطور..!!ُع
 

) و هي مادة ال تدخل في المجموع الكلي للمواد , يعني ليس عليها ثقافة إسالمية فقد تم إلغاء مادة التربية اإلسالمية من المقررات , و أصبح اسمها ( 
 سواء بسواء !!الخياطة  و  الرياضة والرسمدرجات , يعني هي و مادة 

 
) التي كانت تدرس في اللغة العربية في الصف الثالث الثانوي , و التي كانت تربط الطالب عبقرية خالد من المضحكات المبكيات أن مادة كتاب ( 

  !!بكتب المنفلوطي وتثير في نفسه حب البطولة , تم تغييرها ًبالبطل خالد بن الوليد جدا
 

 وكتب المنفلوطي لمن ال يعلم كلها عبارة عن قصص حب و فراق و عذاب ثم لقاء بين البطلين في النهاية .. أو موت و دموع !!
 

هن إحدى المعلمات كانت نفسها تأبى عليها أن تدرس طالباتها العفيفات عبارات الحب و الهيام التي تمتلئ بها كتب المنفلوطي , و كانت تطلب من
 شطب هذه العبارات , و تقول لهن إذا جاءت في االمتحان فعلى مسؤوليتي !!

 
  ) ..اإلسالم دين السالم ) ليحل محله درس بعنوان ( مبادئ الحرب في اإلسالمو بالطبع فقد تم إلغاء درس ( 

 
  من القرآن , ألن مادة القرآن أصبحت ثانوية كمادة الرسم !!ًفيا أسى نفسي على جيل سيتخرج ال يحفظ شيئا

 
 و يا أسف نفسي على جيل سيتخرج و هو ال يتحرج من إقامة عالقات الحب بين الشباب و البنات ألن هذه القصص تدرس لهم من مربيهم األفاضل !!

 
 و بعدها تكرم بغنائها  أم كلثومذفت من مقرره قصيدة في مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم لتوضع مكانها قصيدة غنتهاُيا أسى نفسي على جيل ح

  !!كاظم الساهر
 

  مرتدة مقصية لشرع اهللا .ٌ عميلةٌمان يا إخوة محكومةُ عمحكومة
 

  - و ال أريكم إال ما أرى .أأقصد قابوس ال يفكر و ال يقرر , فالقرار هو ما قرره كابوس -ًتعتمد سياسة تكميم األفواه و قمع الشعب ليخرج شعبا
 

 مان الخير التجمعات ممنوووعة , و إن أقيمت فإن الجواسيس يملؤون المكان لينقلوا لألجهزة المختصة كل همسة و نسمة !ُفي ع
 

 و إذا حدث أن اشتبهوا فيك فيا ويلك و يا ويل أهلك !!!
 

 إذ ستختفي من وجه البسيطة و لن يسمع أحد عنك بعدها ,
 

 و غير مسموح ألهلك أن يسألوا عنك في أجهزة األمن أو الشرطة ..
 

 فمجرد السؤال عنهم ممنوع .بعض الناس اختفى أوالدهم منذ سنين طويلة في غياهب المعتقالت و ال أحد يعلم حتى اليوم هل هم أحياء أم أموات !! 
 

 ... قصة قصيرة أخرى ...
 

 كان في والدتي - حفظها اهللا - قابلت امرأة في المستشفى و كانت تبكي بحرقة شديدة .. فسألتها والدتي عن السبب , فقالت لها أن ولدها و فلذة كبدها
  .ً و ال أحد يعلم عنه شيئا إطالقاًيوم من األيام قبل سنوات طوال قد صرح بكالم ضد حكومة النهضة الرشيدة !! ومنذ ذلك اليوم اختفى ابنهم تماما

 
 السُّليطنةمان كي يستفيق الشعب العماني من التخدير الذي يعيش فيه , و لكي يلتفت باقي المسلمون إلى هذه ُيا إخوة أردت اليوم أن أكتب عن ع

 لتعريتها و فضحها و فضح قابوسها المغرور المتعجرف .
 
 

: ال يجوز لك أن تقول ( قابوس ) هكذا حاف ! و إنما عليك أن تقول ( حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهللا و تنبيه 
 في المدرسة كان ال بد أن نصفق ً ( عندما كنا صغاراً و تبجيالً بعد االنتهاء من ذكر اسمه فاألفضل أن تصفق توقيراًرعاه ) و إذا كنت ما زلت مستيقظا

 إذا ورد اسم حضرة صاحب الجاللة في إذاعة طابور الصباح ) .
 

 مان هي الدولة الوحيدة التي نشيد العلم فيها ليس عن الدولة ذاتها و الوطن . و إنما كله عن قابوس الذي يكاد يؤله نفسه .ُوبالمناسبة ع
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  دون قتال , و دعا لمن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم بالخير .ًمان البطولة الذين دخلتم في اإلسالم طوعاُيا أهل ع

 
 مان األبطال الذين حرروا البلدان من االستعمار البرتغالي , و أقاموا امبراطورية من الجزيرة العربية حتى شرق أفريقيا ..ُيا أهل ع

 
 بين يديها أفيقوا من غفلتكم و انتفضوا , و ال تسمعوا لشعارات التخدير التي تدعو ليل نهار لحوكمة النهضة الرشيدة السديدة التي ال يأتيها الباطل من

 ال من خلفها .
 

 أفيقوا يا أهل عمان .
 

 و ال شئ جديد , فأقول أن الكالم كان بهدف لفت األنظار إلى هذه  دول المستعمرة العربية : سيقول البعض أن هذا حال باقي** ملحوظة أولى** 
 واء .الدولة التي ال ذكر لها و لكأنها أرض الطهر و النقاء التي ال مشاكل فيها و ال شئ فيها يستحق الذكر , رغم أنها في العمالة كغيرها سواء بس

 
 مـــان ُ : أنا لست من ع** ملحوظة ثانية **
 

 و اهللا الموفق

    

 األعضاء 11 قاموا بالدعاء اللصهيل لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس), ابو عيسى 99 (اليوم), ابا عبد اهللا (باألمس), alkaleefh (اليوم), ALGihadya (باألمس), أبو ذر الكويتي (اليوم), -مقاتل-
 (اليوم)user (اليوم), okbah ben ali (اليوم), سما بغداد (اليوم), باغي الهدى (اليوم), ابوجهادالمقدسي

#  2    
  

 PM 05:51 ,باألمس 

 وحدة القتال رعد
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,573 
قام بالدعاء: 289

دعي له 303 مرات في 172 
مشاركات 

 فيا خيل اهللا اركبي ويا أرض اشهدي ، ويا سماء أمطري ، ويا جنود اهللا هبوا ،
 ويا حملة الراية قوموا ، وبالجنة أبشروا ، فال واهللا لن نضع سيفا حتى يحكم اهللا بيننا ،ستقطع األيدي وتضرب األعناق ،

 فاضربوا فوق األعناق ، واضربوا منهم كل بنان 
 

رحمك اهللا يا أبا سليمان

    

 العضو التالي يدعوا لوحدة القتال رعد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  3    
  

 PM 05:54 ,باألمس 

 العربي مسلم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 665 
قام بالدعاء: 208

دعي له 88 مرات في 71 
مشاركات 
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 نعم أرض عربية يحكمها غير العرب 
نسأل اهللا أن يمكن ألسود التوحيد فيها

__________________ 
  ويطلب الكريم *** ما خاب من يرجو ً سائالمجاهدارفع أكفك يا 

  وعده ال يكذب ٌ حقاهللا *** وعوده فإللهما خاب من يرجو ا
  يقصم من يشاء ويعطب اهللا *** فتجبروااسأله ذالَّ للذين 

  *** واسأله بالتثبيت فهو المطلب  مجاهد كي يعزًَّاسأله نصرا
  نلعب المالهي في الصبابة إننا *** بهوى مجاهدارفع أكفك يا 

 يطلب ً ودعاء من للكرب دوما*** دعاؤنا اإللهال يستوي عند 

    

 العضو التالي يدعوا اللعربي مسلم لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  4    
  

 PM 06:13 ,باألمس 

 أبو األسود السفاك
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 335 
قام بالدعاء: 153

دعي له 284 مرات في 86 
مشاركات 

 جزاك اهللا خيرا على التنبيه

صدقت واهللا إن هناك دول تعمل بالخفاء ما ال يعمله غيرهم 
 في العالنية ، 

-1 أيعقل أنها ثاني أكبر دولة خليجية من ناحية المساحة وال 
 تسمع لها أي خطاب سياسي

-2أيعقل أن المجاهدين قد خرجوا من جميع دول العالم إال 
عرف عنها أنها خرج منها مجاهدون ما هذا ُعمان ال ي

 ر به هذا الشعب ّدُالتخدير الذي خ

-3أيعقل أن األمريكان يفرطون في عمان وهي المطلة على 
 بحر العرب والقريبة من مضيق هرمز

 أسأل اهللا أن ينشأ في أهل عمان 

صحوة جهادية عارمة تقض مضاجعهم ، وترعب هذا 
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 الجاموس الذي ال يشك أحد فيه

أنه ليس برجل 
    

 العضو التالي يدعوا ألبو األسود السفاك لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  5    
  

 PM 10:26 ,باألمس 

 الصهيل
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 27 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 3 
مشاركات 

اقتباس:

  وحدة القتال رعدكاتب هذه المشاركة : 
 ، هبوا اهللا جنود ويا ، أمطري سماء ويا ، اشهدي أرض ويا اركبي اهللا خيل فيا
 ، األعناق وتضرب األيدي ،ستقطع بيننا اهللا يحكم حتى سيفا نضع لن واهللا فال ، أبشروا وبالجنة ، قوموا الراية حملة ويا

  بنان كل منهم واضربوا ، األعناق فوق فاضربوا
 

سليمان أبا يا اهللا رحمك

 رحمه اهللا .
ًجزاكم اهللا خيرا

    

 العضو التالي يدعوا اللصهيل لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  6    
  

 PM 10:28 ,باألمس 

 الصهيل
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 27 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 3 
مشاركات 
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اقتباس:

  العربي مسلمكاتب هذه المشاركة : 
  العرب غير يحكمها عربية أرض نعم
فيها التوحيد ألسود يمكن أن اهللا نسأل

  ..ًيحكمها من قام االنجليز بتنصيبه حاكما
 قاموا بخلع والده سعيد ( الذي لم يكن ينفذ لالنجليز سياساتهم ) و نصبوا قابوس ًفقد درس قابوس عندهم في بريطانيا , و بعد أن ضمنوه عميال

تل اهللا أعلم ).ُمكانه ونفى والده إلى أن مات ( أو ق

    

 العضو التالي يدعوا اللصهيل لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  7    
  

 PM 11:33 ,باألمس 

 العاديات
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 122 
قام بالدعاء: 0

دعي له 21 مرات في 11 
مشاركات 

اقتباس:

  الصهيلكاتب هذه المشاركة : 
 
 

  مـــانُع من لست أنا : ** ثانية ملحوظة **
 
 الموفق اهللا و

 قبل ان اصل الى هذه الملحوظة كنت اقول الحمد هللا لست وحيدا ولكن خاب ضني فال تجد مناصر للمجاهدين في هذا البلد اال اتباع العواطف الذين ال
 يعرفون الفرق بين حزب اهللا وقاعدة الجهاد واما المنتسبين الى السلفيه من طلبة العلم فهم مقدسين لعلماء السالطين اسال اهللا السالمة

 
 بارك اهللا في شبكة االخالص وباقي المواقع الجهادية فهي الرفيق الوحيد لي وانا اعيش بين اناس اصابهم الوهن وانستهم تجارتهم الدنيوية تجارة

االخره وال حول وال قوة اال باهللا
__________________ 

http://www.ekhlaas.org/maas/edd06972eb.gif 

    

 العضو التالي يدعوا اللعاديات لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  8    
  

 PM 11:47 ,باألمس 
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 الصهيل
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 27 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 3 
مشاركات 

اقتباس:

  أبو األسود السفاككاتب هذه المشاركة : 

 التنبيه على خيرا اهللا جزاك

 في غيرهم يعمله ال ما بالخفاء تعمل دول هناك إن واهللا صدقت
  ، العالنية

 وال المساحة ناحية من خليجية دولة أكبر ثاني أنها أيعقل-1 
 سياسي خطاب أي لها تسمع

 إال العالم دول جميع من خرجوا قد المجاهدين أن أيعقل-2
 التخدير هذا ما مجاهدون منها خرج أنها عنها عرفُي ال عمان

  الشعب هذا به رّدُخ الذي
 بحر على المطلة وهي عمان في يفرطون األمريكان أن أيعقل-3

 هرمز مضيق من والقريبة العرب

  عمان أهل في ينشأ أن اهللا أسأل
 الجاموس هذا وترعب ، مضاجعهم تقض عارمة جهادية صحوة

 فيه أحد يشك ال الذي

 برجل ليس أنه
 وخيرا جزاك اهللا .

 والنقاط التي ذكرتها سليمة تماما .
 واهللا أعلم ماهو الهدف من تغييب هذه الدولة إعالميا رغم عمالتها الفاضحة .

 
 مان و البحرين .ُوبالنسبة للنقطة الثانية في كالمك , فقد قال أحد المجاهدين : يوجد بلدان ال يأتي منهما مجاهدون : ع

 
التي أما عن النقطة الثالثة , فعمان فعال تسيطر على مضيق هرمز الواصل بين خليج عمان و الخليج العربي , و هو المعبر الوحيد لكل حامالت النفط 

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=161220

http://www.ekhlaas.org/forum/member.php?u=20579
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1170079#post1170079


حر تخرج من الخليج العربي .. يعني تسيطر على أحد أهم المضائق عالميا .. كما انها تمتلك سواحل تمتد إلى أكثر من 1800 كيلو متر مطلة على ب
العرب و خليج عمان و الخليج العربي .

    

#  9    
  

 AM 12:06 ,اليوم 

 العاديات
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 122 
قام بالدعاء: 0

دعي له 21 مرات في 11 
مشاركات 

اقتباس:

  الصهيلكاتب هذه المشاركة : 
 
 
 من تخرج التي النفط حامالت لكل الوحيد المعبر هو و , العربي الخليج و عمان خليج بين الواصل هرمز مضيق على تسيطر فعال فعمان , الثالثة النقطة عن أما

 خليج و العرب بحر على مطلة متر كيلو 1800 من أكثر إلى تمتد سواحل تمتلك انها كما .. عالميا المضائق أهم أحد على تسيطر يعني .. العربي الخليج
 .العربي الخليج و عمان

 
 عفوا 

 
المضيق تحت الحماية االمريكيه باتفاقيه بينهم

__________________ 
http://www.ekhlaas.org/maas/edd06972eb.gif 

    

#  10    
  

 AM 12:09 ,اليوم 

 عذاب القبر
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: شوكة في حلوق الكافرين
المشاركات: 2,538 

قام بالدعاء: 158
دعي له 431 مرات في 209 

مشاركات 

 أعتقد أخي أن السبب هم األباضيـة الذين يتحكمون بالشؤون الدينية في عمان .
 

 وكذلك أخي نحن السبب ..
جهادي نحن منغلقون ومتقوقعون على أنفسنا في هذه الشبكة المباركة ، فالواجب علينا التسجيل في المنتديات والمواقع العمانية وبث ونشر الفكر ال

 بينهم ونقاشهم وتوزيع إصدارات األخوة عليهم .
 األخوة حفظهم اهللا يبذلون أوقاتهم إلخراج إصدار مرئي للمجاهدين ، فيقوم األعضاء بتنزيل اإلصدارات ومشاهدتها لوحدهم وانتهى ..

 هذا أكبر خطأ .
ا بالتسجيل في أكثر من منتدى ويقوم بالنسخ واللصق للمقاالت واإلصدارات فالمنفعة المتعدية مقدمة على المنفعة ّاهللا المستعان .. فليقم كل فرد من

القاصرة كما قال العلماء .. فهبوا وشدوا

__________________ 
إن الموت يبتسم للرجال مرحبا 
وال نملك إال أن نرد له اإلبتسامه

..................
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 ُحبيبه ِوصال في تباكى ٌكل
باكيا ُأنظم ِالحوراء على وأنا

مهرها َأوفي أن ُأسأل َواهللا

راجيا َاإلله يدعوا من َخاب ما

    

 العضو التالي يدعوا لعذاب القبر لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  11    
  

 AM 12:17 ,اليوم 

 أسامة األسد
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 555 
قام بالدعاء: 5

دعي له 560 مرات في 140 
مشاركات 

http://www.omania2.net/avb/index.php 
 
 

 منتدى سبلة عمان أرجوا أن يتم غزوه من الجميع 
 

 اهللا اهللا في نصرة المجاهدين 
 

 ويبدوا أن أكثر أهل المنتدى من أهل السنة والجماعه 
 

 والبد من تثقيفهم على جمع السالح وتخزينه 
 

 والبد من نشر مؤلفات العقيده خاصه والوالء والبراء 
 

 وخاصة مؤلفات أئمة الدعوة النجديه وكذلك مؤلفات مشايخ الجهاد ..
 

جزاكم اهللا خيرا وبارك اهللا فيكم

__________________ 
من إنتصر على نفسه وهواه فحق على اهللا أن ينصره في مواطن مقارعة األعداء وأن يثبته ويعلي رايته 

 فإثبتوا وأذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون

    

 العضو التالي يدعوا ألسامة األسد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  12    
  

 AM 12:22 ,اليوم 
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 ابوجهادالمقدسي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 174 
قام بالدعاء: 22

دعي له 56 مرات في 39 
مشاركات 

 اللهم اهدي شعب عمان واخرج منهم عمر وعمار وسعد وخالد وحمزه والمقداد والقعقاع يا عزيز يا وهاب
 بارك اهللا فيك اخي الصهيل على هذه التذكرة الطيبه واسال اهللا ان يجمعنا بك في الفردوس االعلى

اخوكم ابوجهادالمقدسي الليبي

    

 العضو التالي يدعوا البوجهادالمقدسي لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  13    
  

 AM 12:25 ,اليوم 

 العاديات
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 122 
قام بالدعاء: 0

دعي له 21 مرات في 11 
مشاركات 

اقتباس:

  عذاب القبركاتب هذه المشاركة : 
  .عمان في الدينية بالشؤون يتحكمون الذين األباضيـة هم السبب أن أخي أعتقد

 
  ..السبب نحن أخي وكذلك
 بينهم الجهادي الفكر ونشر وبث العمانية والمواقع المنتديات في التسجيل علينا فالواجب ، المباركة الشبكة هذه في أنفسنا على ومتقوقعون منغلقون نحن

  .عليهم األخوة إصدارات وتوزيع ونقاشهم
  ..وانتهى لوحدهم ومشاهدتها اإلصدارات بتنزيل األعضاء فيقوم ، للمجاهدين مرئي إصدار إلخراج أوقاتهم يبذلون اهللا حفظهم األخوة
  .خطأ أكبر هذا
 القاصرة المنفعة على مقدمة المتعدية فالمنفعة واإلصدارات للمقاالت واللصق بالنسخ ويقوم منتدى من أكثر في بالتسجيل اّمن فرد كل فليقم .. المستعان اهللا
وشدوا فهبوا .. العلماء قال كما

ليله تم اخي العزيز منذ سنين وانا افعل هكذا ادافع عن المجاهدين واناقش واجادلهم بالدليل من الكتاب والسنه وعندما يحتدم النقاش ما تجد اال في 
 اغالق المنتدى بالكامل فقد حصل معي هذا في ثالث مواقع .

 
في الجنوب الجميع من السنه ولكن هناك دعم خفي للصوفيه بشكل ملحوظ الن اصبح عندنا صحوه ورجوع الكثير الى اللتزام فحرفوهم من نهج 

 السلف والجهاد الى التصوف والتبليغ والسلفيين كما قلت سابقا هم مقلدين لسلفية ال سعود اسال اهللا السالمه 
 

فاقترح على من ينوي الذهاب للمواقع المحليه فيكون من من يتحلون باسلوب هادئ يجذب القلوب اوال ومن ثم يبداء في النشر واهللا الموفق
__________________ 

http://www.ekhlaas.org/maas/edd06972eb.gif 

    

 العضو التالي يدعوا اللعاديات لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد
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#  14    
  

 AM 12:30 ,اليوم 

 أسامة األسد
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 555 
قام بالدعاء: 5

دعي له 560 مرات في 140 
مشاركات 

عفوا الموقع الذي وضعته موقع عماني إباضي ولكن ال يمنع ذلك من نشر روابط اإلخالص عندهم ليبدأوا التسجيل معنا والدخول لتكون بداية لهم 
 بإذن اهللا تعالى للتعرف على مذهب أهل السنة والجماعه 

 
 مع أنهم خوارج إال أنهم يحبون الجهاد والمجاهدين كما أعلم عن الخوارج ولكنهم ال يرون به 

 
 وربما كما قيل يخافون منه 

 
 والذي أعرفه ومتأكد منه أن أهل السنة والجماعه في عمان مضطهدين 

 
لدهم حيث أنهم كانوا يأتون إلحدى دول الخليج ويعملون فيها زبالين وفراشين وما إلى ذلك من الوظائف القليلة الشأن كما يقولون وذلك هروبا من ب

التي جثم علي عرشها فرعون الخليج المدعوا كابوس الكلب المرتد

__________________ 
من إنتصر على نفسه وهواه فحق على اهللا أن ينصره في مواطن مقارعة األعداء وأن يثبته ويعلي رايته 

 فإثبتوا وأذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون

    

 العضو التالي يدعوا ألسامة األسد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سما بغداد

#  15    
  

 AM 12:39 ,اليوم 

 أسامة األسد
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 555 
قام بالدعاء: 5

دعي له 560 مرات في 140 
مشاركات 

 أفضل طريقة للدعوه في المنتديات العمانية هو وضع روابط شبكة اإلخالص 
 

 فقط هذه تكفي 
 

  وأكتب عنوانا بارزا لتدعوهم إلى التسجيل عندنا وكفى اهللا المؤمنين القتال 
 
 

 وإن شاء اهللا نجد منهم الكثير 
 

 وهذا موقع فيه مواضيع يبدوا أن أهلها من أهل السنة والجماعه فإغزوهم رعاكم اهللا 
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 جزاكم اهللا خيرا 
 

 مان يكون أفضل ُحاولوا يا إخوه لمن أراد المشاركه أن يكون من غير أهل ع
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 وال تجادلوا كثيرا مع المتنطعين معهم 

 
 فقط ضعوا موضوع عن اإلخالص وكفى 

 
 وهم أكيد من يدخل سيرى بنرات األفالم والبيانات وأكيد ستثير في نفسه الحميه الدينيه وهذا ما نريده 

 
نسأل اهللا أن يهديهم ويبصرهم في دينهم وأحوال أمتهم التي نسوها

__________________ 
من إنتصر على نفسه وهواه فحق على اهللا أن ينصره في مواطن مقارعة األعداء وأن يثبته ويعلي رايته 

 فإثبتوا وأذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون
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»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم تقبل المال داد اهللا

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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