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>123<الصفحة 2 من 3

  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  11    
  

 09-11-2008, 03:16 PM 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 408

  شامخة أختنا فيك اهللا بارك
 

 برأيه أدلى من كل في اهللا وبارك
 

 : أمور ثالثة في تكمن األسباب أن أعلم واهللا أرى لي بالنسبة
 

 . الشعب عامة على السوء علماء تدليس 1-
 

 . والرسول اهللا قول على العلماء رأي يقدمون وأنهم للعلماء الجزيرة سكان أغلب تقديس 2-
 

  المباحث كالب اغلب لكون التنظيم سرايا بين العمالء المباحث كالب قبل من التنظيم اختراق 3-
 

 , والمجاهدين الجهاد بحب والتظاهر المساجد وارتياد اللحى اعفاء من االسالمي بالمظهر يستترون
 

 .اهللا لعنهم , عليهم الكشف فيصعب
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا
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 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

#  12    
  

 09-11-2008, 04:11 PM 

 زنكي2010
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 26

 الدول قيام ان يجد للتاريخ فالمستقرء عليه قضت انها نتكلم ولم ايقافه وحاولت الجهاد مسيرة واجهت التي االسباب عن تكلمنا نحن ايمن ابو يأخي فيك اهللا بارك طبعا
: مثال النبوية السيرة في ولنا وانهزامات انتصارات تشوبها بمراحل تمر والحضارات

 
 

  اهللا بإذن تنطفأ لم طبعا فهي لحين الحرمين بالد في الجهاد جذوة نقصت وإن إذن
اهللا شاء ان وستعود

__________________ 
http://absba9.absba.org/teamwork1/tawkee/222.gif 

http://absba9.absba.org/teamwork1/tawkee/doaa.png 

   

#  13    
  

 09-11-2008, 09:47 PM 

 أبو دانيال السلفي
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 121

 رباني فتح اهللا شاء ما

 
 

!!!!
__________________ 

 اهللا اال اله اال بــ يؤمن ممن أطلب
 اهللا سبيل في بشهاده لي يدعوا أن

 مدبر غير مقبل
.
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#  14    
  

 09-11-2008, 10:12 PM 

 شامخه7
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 737

 القاعديون ايها جميعا لكم مهم سؤال فلى ................................................ ذلك على ومشكورين بدلوه أدلى الجميع أن بما
 جديد من بالتنظيم النهوض يتم كيف .................................. هو والسؤال ............................... القاعدين وليس...................... 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ...............................العرب جزيرة فى

__________________ 
 .....!!!اليه وأتوب القيوم الحى هو اال اله ال الذى اهللا أستغفر

   

#  15    
  

 09-11-2008, 10:43 PM 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 408

  شامخة اختنا اعلم واهللا أرى رأيي في
 

 حقيقة يعرفون وال إعالميا مضللين الشعب أغلب كان العرب جزيرة في األولى القاعدة انتفاضة **
 

 ......... الجزيرة طاغوت
 

  هي وأنها أمريكا حال عرفوا وكذلك - الطاغوت حقيقة الناس أغلب عرف فلقد الحمد وهللا اآلن أما **
 

 .. إمرتها تحت عبيدا إال ماهم وأنهم العرب الحكام ربة
 

  مكشوفة الغير القيادات من مجموعة بإرسال األم القاعدة تقوم أن هو أعلم واهللا الحل أرى إذن **
 

  للتدريب واألودية الجبال بين وعرة مناطق اختيار ثم ومن حولهم الشباب بجمع ويدأو , الجزيرة إلى
 

 .السابق في حصل كما الجواسيس قبل من ختراقهم يتم ال حتى األمنية األمور في الحيطة أشد يأخذوا وأن
__________________ 
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 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل
قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :

 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا
 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا

 

   

#  16    
  

 09-11-2008, 11:44 PM 

 عبد الرحمان
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 4

  عليكم السالم
عديدة أمور حول االستفهامات بعض يضع به باس ال موضوع

   

#  17    
  

 09-11-2008, 11:54 PM 

 عبد الرحمان
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 4

  عليكم السالم
عديدة أمور حول االستفهامات بعض يضع به باس ال موضوع

   

#  18    
  

 AM 12:20 ,يوم أمس 

 زنكي2010
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 26
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 المناسب الوقت في منفذا لها يجعل اهللا لعل سأدخرها فإني عليها اطلعوا لو الطواغيت تخدم ممكن امنية السباب ولكن واقتراحات كثيرة حلول عندي شامخة أخت- 
 ................ اهللا بإذن المناسبة وبالطريقة
 : فقط اقتراحات 7 سأعطي لن لكن

: كالتالي وهي
  األمريكان وخاصة األجنبية وكذا الملكية الشخصيات خاصة االغتياالت على اإلعتماد-1 
  المجاهدين صفوف في ال بشرية خسائر دون من وتخريبها واألنابيب االبار استهداف-2 

  الربوية للبنوك التابعة عليها االستالء ومحاولة االموال نقل لعربات الكمائن نصب-3 
  المجاهدين منهج تبين التي الدعائية والنشرات الدعوية البيانات على االعتماد-4 

 يتم وكيف تصرف وكيف الرواتب اموال توزيع بتم وكيف االموال عل والدفاع الداخلية وزارة خاصة المختلفة الوزرات تحصل كيف اي المال لدورة المعمقة الدراسة-5 
 والبنوك للمصاريف نقلها

 طواغيتهم على تمردوا راتبهم مصدر انقطع فإذا والراتب المال همهم الردة وجنود الردة جنود على يعتمدون الطواغيت الن
 واألموال بالرشوة الردة قيادات اختراق محاولة-6 

  الشيطان سبيل في ويجندهم الطاغوت يستغلهم ان بدال اهللا سبيل في وتوضيفها وتعليمها ومعنويا ماليا دعمها ومحاولة المعدمة الفقيرة بالفئات االهتمام-7 
 

..........................
__________________ 

http://absba9.absba.org/teamwork1/tawkee/222.gif 
http://absba9.absba.org/teamwork1/tawkee/doaa.png 

   

#  19    
  

 AM 02:14 ,يوم أمس 

 جزائري
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 15

:اقتباس

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة شامخه7 
 وكذلك ، وانحصاره العربيه الجزيره فى القاعده تنظيم انتشار اعاقت التى االسباب اهم على نقع حتى ووضوح برويه الموضوع نناقش اخوتى معى تعالوا

 عمليات وتنفيذه وجيزه مدة خالل وتوسعه المغرب فى القاعده تنظيم تمكن فى ساعدت التى االسباب هى ما
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .........كبرى

 ...خلت سنة 18 من ألكثر بل وجيزة ليس المدة- 

 الحقيقية األسباب أما- 

 السحرة و األحبار يغطيه مستحيل, فيها لبس ال علمنته و وردته كفره الجزائري النظام-1 

 .صوت ماليين 3 عددهم تجاوز الفترة تلك في عليها صوتوا الذين لإلنقاذ االسالمية الجبهة فازت عندما-2
http://shamikh.com/vb/showthread.php?t=28373&page=2
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, الصحراء في للمراكز أخذ جلهم ) سجين ألف ( 18 الملتزمين أالف بسجن الطواغيت بدأ 1991 سنة اإلنقالب عند-3 
 للجهاد األحراش و للجبال خرج و السالح حمل بل االعتقال في دوره ينتظر و كالنساء البيت في يجلس لم الباقين من قليل و

 ...ودينه عرضه عن للدفاع و اهللا سبيل في
 

 .التسعينات في النتصروا الداخلي االقتتال لوال..مجاهدين ألف 22 عددهم تعد 1994 سنة الجزائر في المجاهدين-4 
 ....المجاهدين كثيرا تساعد الجزائر في الجغرافية الطبيعة-5 

 
..بقية للحديث و األسباب بعض هذه

   

#  20    
  

 AM 02:57 ,يوم أمس 

 ابومصعب العراقي
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 224

وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 

 7شامخة بأختنا الظن حسن مع
 

االسالمي المغرب مع تشبيهه اليمكن العرب جزيرة في الجهاد قاعدة عن الحديث ولكن
 

!!!!!!!!!!!!!!! العرب جزيرة في فشلت القاعدة ان القول واليمكن
 

 مبتغاهم وهذا فرحا طارواااااااااا سعود ال قرأها اذا العبارة فهذه
 
 

 علينا وانتصروا افشلونا انهم على نتحدث يجعلونا ان
 

 !!!!!!!!!!!!)العنوان تعديل فارجوا النجاح الفشل نقيض الن(
 

 السلفية الجماعة وريثة النها اوسع انتشار االسالمي المغرب في للقاعدة ان القول يمكن ولكن
http://shamikh.com/vb/showthread.php?t=28373&page=2
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 والقتال للدعوة

 ازيد وال الحمد وهللا

لذكره المجال باهر نجاح المقايس بكل نجحت فهي حصرا السعودية في الجهاد قاعدة عن الحديث اما
 

  امنية السباب
 

)طبعا االخوة نظر لوجهات احترامي مع(
 

والحمدهللا نشطة فهي اليمن في اما
 

 مقياس ليس فهي) الرسمية البيانات (او فقط العسكرية العمليات باب من للتنظيم والتنظروا
للتنظيم بالنسبة

 
والحمدهللا

 

العراقي مصعب ابو

   

>123<الصفحة 2 من 3

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت
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الرسالة:
  

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

. . الساعة اآلن 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا  

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم

http://shamikh.com/vb/showthread.php?t=28373&page=2

http://shamikh.com/vb/misc.php?do=bbcode
http://shamikh.com/vb/misc.php?do=showsmilies
http://shamikh.com/vb/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://shamikh.com/vb/sendmessage.php
http://www.shamikh.com/
http://shamikh.com/vb/archive/index.php
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