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  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 AM 10:10 ,يوم أمس 

 شامخه7
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 737

 لماذا نجحت القاعده فى المغرب العربى ....................... وفشلت فى جزيرة العرب .........؟؟؟؟؟؟ 

 اعاقت التى االسباب اهم على نقع حتى ووضوح برويه الموضوع نناقش اخوتى معى تعالوا
 فى ساعدت التى االسباب هى ما وكذلك ، وانحصاره العربيه الجزيره فى القاعده تنظيم انتشار

 عمليات وتنفيذه وجيزه مدة خالل وتوسعه المغرب فى القاعده تنظيم تمكن
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .........كبرى

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

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 25

 أعلم واهللا األسباب
  التسول علماء-1 

 الحرمين لبالد العراق مثل ساحة قرب-2
 الطواغيت أعين عن واألختباء للتحرك مناسبه بيئة وجود عدم-3

  كثيره أسباب وهنالك
 

  فقط الحرمين بالد عن أتكلم هنا وأنا قادم والمدد صامدون العرب جزيرة في أخواننا أن أقول ولكن
 والمنه الحمد وهللا الصليب عباد حصون دك في مستمرين األيمان يمن في أخواننا ألن

عليه والقادر ذلك ولي أنه الحرمين بالد في الجهاد لنا يعيد أن اهللا ونسأل هذا

   

#  3    
  

 PM 01:30 ,يوم أمس 

 أبو طالل المغربي
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 652

.نفاقهم و التسول علماء سحر أعلم اهللا و أظن

   

#  4    
  

 PM 01:33 ,يوم أمس 

 أبو دانيال السلفي
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 121
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 الباري حفظك األديبة اختنا برأيك تتحفينا لو حبذا

  الدرر ننتظر شوق على
الغياب تطيلي فال

 
 

 
__________________ 

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

 مدبر غير مقبل
.

   

#  5    
  

 PM 02:27 ,يوم أمس 

safyahh 
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 107

 عليكم السالم
 

- التسول علماء -فرعون سحرة وجود لعدم باإلضافة أعلم واهللا أظن
. السنة أهل من اليوم هو ما إلى ثم اإلنقاذ جبهة إلى الفرنسيين قتال من إمتدت حيث والمستمرة القديمة التجربة هناك

 الصعبة التضاريس-
.الجيش طرف من اإلسالميين من السلطة إنتزاع في تتمثل المسلمين عامة عند شرعية و أسلحة وجوود-

   

#  6    
  

 PM 02:40 ,يوم أمس 

 شامخه7
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 737

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

http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143049
http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143049
http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143049
http://shamikh.com/vb/showpost.php?p=143056&postcount=5
http://shamikh.com/vb/report.php?p=143056
http://shamikh.com/vb/member.php?u=2307
http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143056
http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143056
http://shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=143056
http://shamikh.com/vb/showpost.php?p=143059&postcount=6
http://shamikh.com/vb/report.php?p=143059
http://shamikh.com/vb/member.php?u=4445


 من الواقع بطبيعة وعيكم مدى ألرى انتظر فسوف .............................................. اآلن اعلق لن
!؟!؟!؟!؟!؟؟!؟!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ .............................................!!!!! حولكم

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

   

#  7    
  

 PM 02:41 ,يوم أمس 

 ابو هاجر
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 25

 األسالمي المغرب بالد في المبارك الجهاد نجاح
 

 المسلمين لعوام وكفرهم الطواغيت وضوح-1
 اهللا قاتلهم فرنسا وأبناء الحرب جنراالت لصالح المسلم الشعب وإفقار البالد لخيرات نهبهم-2

 اهللا قاتلهم األشكال بكافة رادع أي دون من اهللا لدين حربهم-3
 بالجزائر المقاتله الجماعات بها مرت التي التجربه-4

 محميه غير الصحراء وهذه األفريقي القرن مع األسالمي المغرب بلدان تربط صحراء وجود-5 
 أعلم واهللا أرادوا كيفما يتحركون أمريكيا عبيد لجهاد المتعطش الشباب جعلت,

فيهم اهللا بارك ألخواني أتركها كثيره وأسباب

   

#  8    
  

 PM 02:47 ,يوم أمس 

  أبو أيمن
 

المشاركات: 
 2,871
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 اهللا حياكم
 

. أحواله و التظيم بواقع جهل عن ينم العنوان
 

 الجزيرة رجال عمل فقد غربا و شرقا الصورة بهذ التنظيم انتشار كان لما فلواله أساسه حجر و العالمي التنظيم منطلق وهو العرب جزيرة في الجهاد قاعدة تنظيم فشل كيف
. الحاصل هو العكس و بالفشل نقول فكيف مهمتهم هذه وكانت ذلك حققوا قد و القاعدة انتشار و نشر على مازالوا و

 
 تأصل كما الدول باقي في اهللا بإذن سيتأصل و الغرب و الشرق في وترعرع نشأ و العرب بجزيرة التنظيم ولد فقد مبهر نجاح و نجاح هو بل فشل عن التحدث يمكننا ال لذلك

. شيبها و األمة شباب في الجهاد
 

. أخرى منطقة في لتقل منطقة في ترتفع للعمل برمجية هناك و التنظيم هيكلة إعادة فهناك سلبية كلها ليست و أسباب لعدة راجع فهذا هناك العمليات توقف عن نتحدث كنا إن أما
... غيره و السالطين علماء و المخابرات كالب و الدين سماسرة و العمالء هناك كما

 
 اإلخوة عمليات من جزء وهو اليمن في األمريكية السفارة تدمير عملية آخرها و العرب جزيرة جنوب في إخواننا عمليات هي الدليل و يعملون العرب جزيرة في إخواننا لكن

 . عدة مناطق تشمل بل اليوم السعودية تسمى ما ليست العرب جزيرة للعلم و العرب جزيرة في
 

 ينصرهم و يثبتهم و إخواننا يوفق أن اهللا نسأل و هذا
 
اهللا حياكم

   

#  9    
  

 PM 02:53 ,يوم أمس 

 زنكي2010
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 26

.  سلول أل ألسرة التاريخية الخلفية-1 
 1932 بعد خصوصا الحاضر في سعود دولة غير سعود ال دولة بداية

 
 -60 70  فترات في العلماء على والكذب للمراوغة إتقانهم و العلماء على سلول أل تلبيس-2 

 العلماء خاصة السنة اهل وجه في كفزاعة سلول أل طرف من وإستغاللها الروافض مثل الحرمين بالد في المختلفة الشرك طوائف وجود-3 
 . أخرى بلدان من الحرمين بالد الى دخلوا الذين السلفية الصحوة علماء وبين التقليدية السلفية علماء بين كبير وإختالف تباين-4 

 والشيشانية والبوسنية االفغانية الحرب سنوات خالل الجهادية الشبابية الطاقة استنزاف-5 
  الكافي بالعدد تجديها وعدم

  مختلفة بأساليب للعلماء السلولي النظام محاربة-6 
 السجن- 

 المادية المساومات- 
 السلطات إذن وبعد المراقبة تحت وجعله وحصره ومشايخه الدعوي التيار كل على القبضة احكام- 

 
 مواقف دون مواقف وفي مناسبات دون مناسبات في الظاهرية الشريعة احكام بعض بتطبيق عليهم التلبيس- 
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 للغاية صعبة االستنزاف او العصابات حرب تجعل الحرمين لبالد التضاريس طبيعة-7 
. الجهاد حركة ضد الخليج ودول المريكا والمخابراتي اللوجيستي الدعم-8 

 للملك ووالئهم القبائل رؤساء ذمم وشراء الدينية الروح من بدل للنسب والتعصب القبلية والنزعات التفرقة روح زرع طريق عن الحرمين بالد في المجتمع بنية كسر-9 
 لالفراد المختلفة النشاطات تقيد خاصة قوانين إصدار-10 

 ...
 
 

 : االسالمي المغرب بالد في
  مساعدة عوامل : مختلف الحال

 استعمارية غزوات لعدة االسالمي المغرب تعرض التاريخية الخلفية-1 
  العصابات حرب على تساعد جبلية التضاريس-2 

 المغرب في االنظمة كفر وبيان وضوج-3 
  للمجتمعات الكارثية االجتماعية الحالة-4 

 88 92- زمنية فترات خالل االسالمي الخطاب و االسالمي التيار توحد-5 
 االسالمي للخطاب المجتمع طرف من واسعة استجابة-6 

 
 
 

اخرى اسياب وهناك أعلم واهللا وهذا

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

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

   

#  10    
  

 PM 02:55 ,يوم أمس 

 ابو هاجر
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 25

 الرد هذا على أيمن أبو أخي فيك اهللا بارك
 

نجاح الكعبة ورب نجاح

   

>123الصفحة 1 من 3
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اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

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 

 
 
 

 

 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
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