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 تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 579 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
الفصائل المسلحة ( السلفية ) في لبنان ..... تجنب الصراع هل هو خيار استراتيجي أم أجندة  

  PM 08:48آخر زيارة لك : باألمس كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 11:51 ,باألمس 

 الصارم الشامي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 164 
قام بالدعاء: 88

دعي له 45 مرات في 31 
مشاركات 
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 الفصائل المسلحة ( السلفية ) في لبنان ..... تجنب الصراع هل هو خيار استراتيجي أم أجندة

الحمد هللا وحده و الصالة و السالم على من ال نبي بعده .
الحمد هللا الذي أظهر هذا الدين و نصر عباده الموحدين و كسر شوكة الصليبين و جعل دائرة السوء تدور على الصفويين و الملحدين , و الصالة و 

السالم على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة رحمة للعالمين ,
} (105) سورة األنبياء.َونُحِ الصَّالَيِادَبِا عَهُثِرَ يَضْرَْنَّ األَ أِرْ الذِّكِدْعَن بِ مِورُي الزَّبِا فَنْبَتَ كْدَقَلَقال اهللا تعالى {و

 ِاتَحِوا الصَّالُلِمَعَ وْمُنكِوا مُنَ آمَينِ الَّذُ اهللاََّدَعَ} (21) سورة المجادلة. و قال تعالى {وٌيزِزَيٌّ عِوَ قَنَّ اهللاَِّي إِلُسُرَا وَنَنَّ أَبِلْغََ ألُ اهللاََّبَتَو قال تعالى }ك
ي ِ بَونُكِرْشُ يَي الِنَونُدُبْعَا يًنْمَ أْمِهِفْوَ خِدْعَم مِّن بُنَّهَدِّلَبُيَلَ وْمُهَى لَضَتْي ارِ الَّذُمُهَينِ دْمُهَنَّ لَكِّنَمُيَلَ وْمِهِلْبَن قِ مَينِ الَّذَفَلْخَتْا اسَمَ كِضْرَْي األِم فُنَّهَفِلْخَتْسَيَل

} (55) سورة النــور .َونُقِاسَفْ الُمُ هَكِئَلْوُأَ فَكِلَ ذَدْعَ بَرَفَن كَمَا وًئْيَش
تدور عجلة األحداث في لبنان على عجالة لتهدئة الصراع الذي نشب بين ما يسمى قوى الموااله و المعارضة وتستعر نار المفاوضات والوساطات 

ه الفتنة إليجاد حلول سلمية تجعل كال الطرفين يخرجان من هذا الموقف بأقل الخسائر الممكنة ويسارع أكابر دهاقنة الطغاة العرب بإرسال الوفود لؤد هذ
ولكن هل علم السبب من هذه المسارعات العجيبة لجعل األمور تعود لحالها ؟

 وخرج البعض يهنئون الفصائل السنية على مختلف الوسائل اإلعالمية وحتى على شبكتنا المباركة على ضبط النفس وإلتزامهم الحياد وعدم إنسياقهم
وراء التفاهات كما التزموه من قبل أثناء أحداث البارد ولكن هل علم السبب من وراء هذه التهدئة؟

بب كما وخرج بعض العلماء العمالء يلمحون إلى أن لبنان ليس بحاجة ألي عناصر خارجية وهم بحاجة للمال والدعم المالي والمعنوي ولكن هل علم الس
من وراء هذه التصريحات ؟

 بل إن المتابع الحقيقي ألحداث الصراع في العالم اإلسالمي والمتتبع الحقيقي لساحات النزال ليعلم أن الصراع ليس على أرض أو نفط أو أي شيء آخر
هو صراع ديني عقائدي إنه صراع وجود وحرب إبادة إما أنت أو عدوك وال مجال للتعايش السلمي وكما يسمونه اإلحترام المتبادل وكمثال الساحة 

العراقية .
يش إن الصراع على أرض الرافدين الحبيبة لم يأخذ طابعه الحقيقي إال بعد تفجير المرقدين العسكريين عندما جن جنون المليشيات الرافضية من ((ج

المخزي الدجال وفيلق غدر وفرق الموت وغيرها حتى بعض المحسوبين زورا على أهل السنة )) فأوغلوا في دماء المسلمين وأعملوا سيوفهم 
ومثاقبهم ومناشيرهم في الرجال والنساء وحتى األطفال لم ينجوا من بطشهم وجبروتهم عندها علم أبناء السنة أن الدم العراقي ليس بمقدس وأن 

العراق ليس كله واحد وأن المقدس هو دماء المسلمين وأعراضهم فسارعوا لدعم الجهاد وأبناءه وأصبحوا هم الحاضن الحقيقي بعد أن ضاقت على 
عباد اهللا الموحدين أيما ضائقة جاءهم الفرج من حيث لم يحتسبوا .

إن الذي يظن أن الصراع في لبنان يقتصر على مصالح حزبية أو على مكاسب مادية وسلطوية وأنه أصغر من أن يكون صراع قوى عظمى لهو واهم 
ل فرصة وجاهل أو متجاهل وال يقيم مواقفه على أسس العقيدة الصافية عقيدة التوحيد فلقد كانت هذه الفتنة ((ودعوني أسميها بالفتنة المباركة)) أفض

أيقنوا لبدئ النزال والشروع في مواجهة قوى الكفر وإشعال نار الحرب المقدسة لدينا نحن المسلمون وما كل هذه التهدئات والوساطات إال ألن خبثائهم 
أنهم تماما أن أحداث كهذه ال يستغلها إال أبناء القاعدة األشاوس وال يوجه دفتها باإلتجاه الصحيح إال من حمل عقيدة محمد صلى اهللا عليه وسلم فعلموا 
 النار إن لم يوقفوا هذه األحداث فإنها ستتصاعد وستدور دائرة السوء عليهم وستكون عراق ثانية و((دولة لبنان اإلسالمية)) فأطفئوا ما اشتعل من هذه

ويبقى السؤال لم لم تستغل هذه األحداث من قبل فصائل حسبت على التيار السلفي ووجهت لها نداءات عديدة من قادة وأمراء الجهاد لبدء العمل 
واستنفروا فلم ينفروا فهل هم من يمثلون سنام هذا الدين وهل تفويتهم لهذا الفرصة كان عن سبق إصرار وترصد أم ........................

هم ترى ماذا ينتظرون أينتظرون قتل الشباب واغتصاب النساء وانتهاك المحرمات إن كانوا كذلك فلقد تم األمر في البارد ونجحت المهمة أم هل ترا
جندة يتبعون خط سير معين واستراتيجية محددة خافية على كثير من الناس وضبابية بشكل باتت التكهنات تسوقنا وراء خيار أوحد أال وهو إرتباطهم بأ

خارجية وأنهم مدعومين من قبل قوى خفية وال يفهم أن هذه القوى هي ((القاعدة وأقطابها)) ألن فهمه سيكون ساذجا .
ز إن الناظر الفعلي للساحة اللبنانية اليوم يعلم تماما أن كل فصيل مسلح بات مدعوما من قوة خارجية وإن كان بصورة غير مباشرة عن طريق رمو

م خيرا سياسة كافرة فاعلة في هذه الساحة وهذه حقيقة ال ينكرها أحد أبدا بل خرج الكثيرين منهم واعترف بها دونما حياء فهل بعد كل هذا نرتجي منه
هذه حماس انظروا ماذا جرى للمسلمين في غزة خاصة وفلسطين عامة من قتل وتشريد وما زالوا يلهثون وراء المفاوضات واالتفاقيات والشركيات 

والمخرجات دونما حياء من اهللا تعالى وتراهم كل يوم يطلقون صاروخا أو اثنين كي يكمموا بها األفواه .
عجبا لقوم بات الموت عندهم عادة وتراهم يلقون السالح ويلتفتون لحلول آثمة تضيع الحقوق وتجلب الويالت على هذا الشعب المسكين .

ن تا اهللا لن تقوم دولة اإلسالم إال بنضح الدماء وبذل النفوس واألشالء و السير على نهج النبي صلى اهللا عليه وسلم وصحابته بجهاد الكفار والمنافقي
رغم قلة العدد والعتاد .

ات ولن تصحوا أمة اإلسالم حتى تقتل الشباب ويداس عفاف الكريمات وتنتهك المقدسات وتسيل الدماء غزيرة على الثرى وتنوح النائحات وتصيح الباكي
ألما على ولد أو زوج أو أب. . . . . . مالكم كيف تحكمون

} ٍورُفَ كٍوَّانَلَّ خُبُّ كِحُ يَ الَنَّ اهللاَِّوا إُنَ آمَينِ الَّذِنَ عُعِافَدُ يَنَّ اهللاَِّفل يتق اهللا من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر و ليباشر الجهاد ضد قوى الكفر وليعلم {إ
 ْمُهَتَيرِشَ عْوَ أْمُهَانَوْخِ إْوَ أْمُاءهَنْبَ أْوَ أْمُاءهَوا آبُانَ كْوَلَ وُهَولُسَرَ وَادَّ اهللاََّ حْنَ مَادُّونَوُ يِرِخْ اآلِمْوَيْالَ وِاهللاَِّ بَونُنِمْؤُا يًمْوَ قُدِجَ تَ(38) سورة الحـج وليعلم{ال

 َالَ أِ اهللاَُّبْزِ حَكِئَلْوُ أُهْنَوا عُضَرَ وْمُهْنَ عُ اهللاََّيِضَا رَيهِ فَينِدِالَ خُارَهْنَْا األَهِتْحَن تِي مِرْجَ تٍنَّاتَ جْمُهُلِخْدُيَ وُهْ مِّنٍوحُرِم بُهَيَّدَأَ وَانَيمِْ اإلُمِهِوبُلُي قِ فَبَتَ كَكِئَلْوُأ
} (22) سورة المجادلةَونُحِلْفُمْ الُمُ هِ اهللاََّبْزِنَّ حِإ

 والحمد هللا رب العالمين .
اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وانصر أميرنا أبي عمر البغدادي

في هذه األيام العصيبة أرجو من كل اإلخوة اإلجتهاد بالدعاء ألبطال اإلسالم في دولة العراق وأفغانستان والشيشان وكشمير والصومال 
عسى اهللا أن يجعل النصر قريبا

جدر المذلة ال تدك بغير زخات الرصاص 
والحر ال يلقي القيادة لكل كفار وعاص 
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وبغير نضح الدم ال يمحى الهوان عن النواص

    

#  2    
  

 AM 12:04 ,اليوم 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 573 
قام بالدعاء: 16

دعي له 276 مرات في 126 
مشاركات 

 أخي الحبيب الصارم بارك اهللا فيك و بالنسبة لما ذكرت من تحليالت فقد أصبت كبد الحقيقة ال كلت يمينك ووضعت يدك على الجرح كما يقولون و لكن
لقد اسمعت لو ناديت حيا و لكن ال حياة لمن تنادي

__________________ 
 للمراحم عرضة منا يبق فلم . السواجم بالدموع دماء مزجنا

 بالصوارم أوارها شبت الحرب إذا.. يفيضه دمع المرء سالح شر و
 بالمناسم الذرى يلحقن وقائع ..ورائكم إن اإلسالم بني ًفإيها

 ناعم الخميلة كنوار عيش و.. غبطة و أمن ظل في أتهويمة
 القشاعم بطون أو المذاكي ظهور. مقيلهم يضحى بالشام إخوانكم و

 المسالم فعل الخفض ذيل تجرون..أنتم و الهوان يهود تسومهم

    

#  3    
  

 AM 12:27 ,اليوم 

abu_3ubayda 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 149 
قام بالدعاء: 0

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

روف ألن ما حصل هو فقط بين تيار المستقبل و بين حزب الجنوب و معهم حركة أمل و الخالف هو سياسي.. فالقتال ّأصال ال يجوز القتال في هذه الظ
ة و أن الحرب لم تعل سنية شيعية ولو كانت كذلك لكان األمر ّمة اسالميّوا على مكاتب تابعة ألي منظّهنا ال يكون لرفع راية االسالم و أصال لم يتعد

رفينّمختلف و لم يهدء الوضع ألن المخلصين لم و لن ينصاقوا الى أوامر المضللين السياسين من كال الط

    

#  4    
  

 AM 12:58 ,اليوم 

 أبو صهيب الشامي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 117 
قام بالدعاء: 74

دعي له 32 مرات في 26 
مشاركات 
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 المطلع على أوضاع أهل السنة في لبنان ليجدها الطائفة الوحيدة في لبنان المقطوعة ّان
األوصال عمن حولها من أمتها وانتمائها الجغرافي الحقيقي ! إال وهو أهلنا في سوريا 
الحبيبة( الشام) تلك المنطقة التي لطالما حيدها حكامها من الكفرة (النصيريين ) عن 

اإلتجاه الصحيح لبوصلتها ولطالما كان إخواننا في الشام الغالية يهبون ويسارعون لنصرة 
إخوانهم في بيروت وطرابلس وصيدا وكان المدد ال ينقطع وال يترك أهل السنة والجماعة 

 في لبنان طرفة عين فلطالما كانت الشام الخزان البشري الجهادي للنصرة.

ا اليوم فقد زرعت البغضاء والكراهية والحقد بين شعب واحد في منطقة إسالمية واحدة ّأم
 أكثرها يحمل مسميات ( دمشقية والحلبي ّولو نظرنا الى العائالت اللبنانية لوجدنا أن

 والحموي والشامي والحمصي ) وهي من العوائل اللبنانية المشهورة والكبيرة .

 ّولكن استطاعت الدعوات القومية والعصبية النتنةأن تفرق بين األمة الواحدة ونسينا أن
 وجل:( وال تنازعوا ّ ( فرق تسد) ويقول المولى عزًالفرقة شقاء ولقد قال القائل قديما

 فتفشلوا وتذهب ريحكم ) .

 بالرجوع الى أسباب النصر والوحدة والقوة والتمكين ّفال قيامة ألهل السنة في لبنان إال
 على سنة ّوهي العودة الى ما قال اهللا ورسوله وما تمسك به السلف الصالح من عض

الخلفاء ممن بعد النبي والتمسك بكتاب اهللا وترك ما دونه من األفكار والعقائد الزائفة 
 لهم ً,والتي كانت الغاية منها إبعادنا عن كتاب ربنا فال يكون لنا قدوة خاصة ونكون تبعا

 بعد أن قدنا العالم قبلهم .

 ما قلته يحتمل الصواب في أكثره ولكن ّأعود الى حديث األخ المبارك صاحب الموضوع أن
 ًال أقبل منك من قسوة على العلماء , فلنعذرهم ولنصبر على أخطائهم وال نكون عونا

للشيطان عليهم . فإن هم أخطئوا وهم بشر فنحمد اهللا أن هدانا للصواب وبين لنا ما لم 
 يظهر لهم .

ا اليوم فأهل السنة في لبنان هم حقيقة أقرب الى قبول القاعدة عن السابق لما نالهم من ّأم
 أهل السنة قد تعلموا من ّالندم من األحداث األخيرة وما حدث فيها , ولكن ال يعني هذا أن

الدروس السابقة فال يزال أهل السنة في ثبات وغفلة نسأل اهللا أن يفتح أعينهم وينور 
 تنسى ما حصل لهم ويكون بمثابة إنذار بل ّقلوبهم وأبصارهم .آمل من أهل السنة اال

 هم بعد ذلك ستكون لهم الحالقة والموت الذئام .ّاإلنذار األخير لهم ألن
__________________ 

اهللاَّ ِيلِبَس يِف َونُدِاهَجُْمالَو ِرَالضَّر ِيولُأ ُرْيَغ َينِنِمْؤُْمال َنِم َونُدِاعَْقال يَِوتَْسي ال(
 َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَف ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب ِ

) ًيماِظَعً راَْجأ َينِدِاعَْقال َىلَع َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَفَو َىنْسُْحال ُاهللاَّ َدَعَو ًّالُكَو ًةَجَرَد َينِدِاعَْقال َىلَع ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب
 :95)النساء(
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