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اخواني  :ارجوا التوقف والتحدث عن اي شئ يتعلق بمداد
السيوف

اسم العضو

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

التعليمـــات

أدوات الموضوع

انواع عرض الموضوع
#1

منذ  31دقيقة

المشاركات2,239 :

حفيد الحسين
عضو متألق
اخواني  :ارجوا التوقف والتحدث عن اي شئ يتعلق بمداد السيوف

السالم عليكم ورحمه ﷲ وبركاته
ھذا ما يريده مداد السيوف  ،لقد اصبح منتدى الفلوجه وشموخ منبر دعائي لمنتدى
تبرأ منه انصار الجھاد  ..وما يريده المحضار ومشرفي مداد السيوف ھو انھم
يكتبون مواضيع استفزازيه النھم يعلمون انه يوجد من ينقل كالمھم الى المنتديات
الجھاديه  ،بحسن نيه او غير ذلك  ..اتمنى من االخوه ان يعوا ما يدور حولھم ..
وارجوا ان ال يتم التدوال ونقل اي شي عن مداد سواء كان طالح او خبيث او اي
موضوع فيه شتم  ..الن المحضار يريد دعايه لمنتداه  ...وﷲ من وراء القصد .
وارجوا من االدارة الكريمه غلق ھذا الموضوع بعد ان يطلع عليه االعضاء
حفيد الحسين

منذ  28دقيقة

المجاھد األصيل.
عضو مجتھد

2/24/2009 8:56 AM

#2
المشاركات641 :
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وعليكم السالم ورحمة ﷲ وبركاته
أخي الكريم ماذا عسانا أن نفعل إنھم يفترون علينا يجب أن نرد على افتراءاتھم ،وھم حاليا أنشؤا العديد من المدونات
زعما أنھا ستفضح الشيخ المقدسي يجب أن نقف في وجھھم..
تقبل مروري

#3

منذ  24دقيقة

الدولة :احدى واليات الدولة االسالمية ان شاءﷲ
المشاركات1,049 :

محب الدولة االسالمية
عضو متألق

بارك ﷲ فيك يا حفيد الحسين
مواضيع نزلت من مستوى منتدى الفلوجة

#4

منذ  14دقيقة

المشاركات1,788 :

قناص الحسبة
عضو متألق

ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ
ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ
ﺩ .ﻫﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺒﺎﻋﻲ
hanisibu@hotmail.com
ﻤﺩﻴﺭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ.
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ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ:
ﻟﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻲ ﺇﺨﻭﺓ ﺃﻓﺎﻀل ﻤﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻘﺎﻉ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺃﺤﺴﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺃﺥ ﻴﻠﻘﺏ ﺒﺎﻟﻤﺤﻀﺎﺭ ﻴﺩﻴﺭ
ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻨﺘﺩﻯ ﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ
ﻭﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺕ ﻭﻴﺘﻬﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﻓﻬل ﺯﻜﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺯﻜﻴﻪ؟
ﺃﻗﻭل ﻭﺒﺎﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ:
ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل )ﻭﻻ ﻴﺄﺏ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋﻭﺍ( ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ  .282ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
)ﻭﺃﻗﻴﻤﻭﺍ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﷲ( ﺍﻟﻁﻼﻕ  . .2ﺃﻭﺠﺯ ﺸﻬﺎﺩﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃﻭﹰﻻ :ﺇﻨﻨﻲ ﻟﻡ ﺃﺯﻙ )ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ( ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻨﺘﺩﻯ ﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺎﻡ.
ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ :ﻜﻤﺎ ﺃﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﺤﻀﺭ ﻋﻨﺩﻱ ﺨﻁﺒﺔ ﺠﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﺼﻠﻰ ﻤﻌﻲ ﻤﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﻴﺘﻪ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻤﻥ
ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﻁﻭﺍﻨﺔ ﺩﺭﻭﺴﻲ ﻭﺨﻁﺒﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺜﻘﺘﻲ ﻭﺘﺯﻜﻴﺘﻲ؛ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺯﻜﻴﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺸﺭﻋﺎﹰ.
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ :ﻜﻴﻑ ﺃﺯﻜﻲ ﻤﻥ ﻴﺘﻁﺎﻭل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﻏﻤﺯ ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﻭﻟﻤﺯﻩ ﻭﻁﻌﻨﻪ
ﻭﺘﺠﺭﻴﺤﻪ ﻓﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﺜﺒﺘﻨﺎ ﺍﷲ ﻭﺇﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ.
ﺭﺍﺒﻌﺎﹰ :ﻻ ﺃﺯﻜﻲ ﻭﻻ ﺃﻭﺜﻕ ﻤﻥ ﻴﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻨﻌﻠﻡ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﻻ ﺨﻴﺭﹰﺍ) ً.ﻭﻤﺎ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ
ﻭﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻟﻠﻐﻴﺏ ﺤﺎﻓﻅﻴﻥ( ﻴﻭﺴﻑ .81
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ:
ﺃﺩﻋﻭ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺸﻴﻭﺥ ﻭﺩﻋﺎﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺡ ﻤﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﻓﻪ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻴﺦ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺩ
ﻟﻬﻡ ﺒﻨﺼﺭﺓ ﺃﻫل ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺫﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻜﺎﻥ .ﺜﻡ ﻓﻠﻴﻭﺠﻪ ﺠﻬﺩﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺒﺩل ﺃﻥ ﻴﻨﺸﻐل ﺒﻐﻤﺯ ﻭﻟﻤﺯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﺼﺩﻭﻥ ﻷﺒﺎﻁﻴل ﺍﻟﻤﺭﺠﻔﻴﻥ
ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻷﻓﺎﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺭﺒﺼﻴﻥ ﺒﺄﻫل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ !.ﻭﺃﺩﻋﻭﻩ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺒﺎﹰ ﻻﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﺎﺩﺭ ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺫﺍﺭ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﻴﻭﺥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ..ﻭﻟﻴﺘﺫﻜﺭ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ) :ﻗل ﻴﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﺭﻓﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻻ ﺘﻘﻨﻁﻭﺍ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻴﻐﻔﺭ ﺍﻟﺫﻨﻭﺏ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ .ﻭﺃﻨﻴﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻜﻡ ﻭﺃﺴﻠﻤﻭﺍ ﻟﻪ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴـﺎﺘﻴﻜﻡ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺜﻡ ﻻ ﺘﻨﺼﺭﻭﻥ( )ﺍﻟﺯﻤﺭ.(54 ،53
ﻭﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﻭل ﺸﻬﻴﺩ
ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﻘﺭﻴﺯﻱ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻟﻨﺩﻥ ﻓﻲ  9ﻤﻥ ﺼﻔﺭ 1430ﻫـ
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ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  4ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ 2009ﻡ
***********

#5

منذ  13دقيقة

الدولة :كنت في دولة العراق االسالميه
المشاركات212 :

خطاب المھاجر
عضو مشارك

اي وﷲ
ﷲ يبارك فيك
ھذا ما نحتاجه علينا بامر ديننا وباحوالنا اتجاه ھذا الدين
وفقكم ﷲ اخواني
ورع ﷲ االخ حفيد الحسن على المشاركه المھمه

#6

منذ  13دقيقة

الدولة :بالد الحرمين
المشاركات367 :

محمد العتيبي
عضو مجتھد

ال حول وال قوة إال با
كم ھم خصوم الحق !
رد ﷲ كيدھم في نحورھم

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركاتك
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االنتقال السريع
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تعليمات المشاركة
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