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ة جنوب والية بغداد ّ 9-7 دولة العراق اإلسالمية/ اغتيال قيادي بالصحوة المرتد

....:::: اهللا أكبر : بشرى سارة...إخوانكم في شبكة اإلخالص انتهو من البحث...تكبير.. 

  منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 638 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
ة والعلوية(التبانة والقبة وجبل محسن)2 ّحقيقة الحرب بين السني 

 ϥжϝЪ : ЩЮ Ϣϼ
 PM 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 10-07-2008, 11:25 AM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

 ة والعلوية(التبانة والقبة وجبل محسن)2ّحقيقة الحرب بين السني

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينّوالصالة والسالم على سيدنا ونبي

 
 ري كان بسبب احجب شبكة اإلخالص المباركة في بلديّأما إن تأخ

ة ّر مفهوم أقطاب السلفيّرت مجريات الحرب في طرابلس_لبنان،وهل تغيّصلت على األخوة ،ألرى هل تغيّثم إني ات
 لهذه الحرب

ى بالضرورة ،إلى خوض غمار هذه الحرب وإعالنها ّصلت ألتأكد هل مجريات الحرب وتفاقم األوضاع ،أدّوات
 د رسول اهللا" صلى اهللا عليه وسلمّجهادية، وحمل راية الجهاد، تحت لواء "ال إله إال اهللا محم

 ثم إني تقريبا ما تركت تقريرا مكتوبا أو مسموعا أو مرئيا، إال وقرأته أو سمعته أو شاهدته.
 

  ّلمكم عليِح
 ضح لألخوة مجريات األمور بوضوح ،دون عصبية أو تقرير من عندياتي أو عنديات غيري.ّولكني أبغ أن أو

د اهللا ّدين المخلصين" سدّوكما ذكرت بعد بحث األمور، رددناها إلى أصحابها"جهابذة وعلماء سلفية لبنان الموح
 تهم وفتح في وجههم األبواب المغلقة.ّخطاهم وثب

 
ر ّر واحد صوّأال تالحظون معي أخوتي في التوحيد،أن المشاهد التلفازية كلها واحدة، يعني سبحان اهللا ، مصو

 ع، ما هذه الشركة العالمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟ّووز
لم بها إال ُث ، وكلنا يعلم أن هذه الحركات المدروسة ال يَبُر وقرر المشاهد التي يجب أن تّذي صوّفمن يا ترى ال

 أركان الدولة.
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  إال على األقرع من دينه.ّبعض المشاهد فيها تجييش سخيف للمشاعر ال تمر
 

 وكذلك بالنسبة لإلعالم المسموع والمكتوب، لغة واحدة وعصبية عمياء.
 بعضهم انجرف إليها_حتى ال نظلمهم_ نسأل اهللا تعالى أن يثيبهم إلى رشدهم، ويعيدهم إلى دينهم سالمين.

 وبعضهم يعي ما يجري بدقائق األمور ويسعى لها ،لغرض من سلطة .
 وبعضهم مخابراتي بامتياز، وكلنا نعلم على من؟؟؟؟؟؟؟؟

  شخص يدفع له المال، ولو كان على حساب رقاب المسلمين.ّه لوضع رقبته تحت يد أيّوبعضهم فقره جر
 
 

 ة.ّنعم إخواني في اهللا ، هي راية عمي
قد يكون اضطر شخص أو اثنان للدفاع عن بيوتهم من أهل السلف الصالحين، ولكن على حد علمي أغلبهم ترك 

 منزله.
 

ثم إن كان كما يقولون في الصحافة المرئية والمكتوبة، أن بعضهم يبيع مصاغ زوجته ليشتري سالحا، سبحان اهللا 
  إذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الفقرفمن أين له 

 بيتا أو يطعم أهله ،بالمال، يعني حقيقة ،أمور سخيفة ال تمر إال على البلهاء-حاشاكم المولى أن ِولماذا لم يشتر
 تكونوا منهم_.

 
 

صلنا على أقربائه، فقيل لنا من العجيب ّعي أنه من أهل السلف ،اتّذي يدّوانظر معي إلى المشاهد المفبركة، حتى ال
 العجاب، أنه قائد أفواج المستقبل في التبانة.

 
ة أو ّحقيقة األمر"قرطة زعران، تقبض المال" وتتسلى بضرب الرصاص، قرطة الحريري(ومعنى قرطة يعني شل

 مجموعة تافهة).
 رة والتي ستقتطع بعد مقالتي هذه:ّوانظر بعين البصيرة إلى المشاهد المصو

ة فاردي أرجلهم كالمحششين ّنون األراجيل، ويجلسون في طريق المارّمنذ متى كان السلفيون يدخ
 السكرانين؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 ومنذ متى كان السلفيون يلبسون بنطاال قصيرا "شورت" أقصر من الركبة بكثير.

 سخافات سيمحونها وينتبهون إليها في تصويرهم المقبل.
 ف حذار حذار من االنجرار إلى هذه السخافات.

 
 

 امتدت الحرب إبان األيام الماضية إلى البداوي والمنكوبين، قولوا لي ما دخل المنكوبين بالعلوية؟؟؟؟؟
 ذي له مصلحة بإشعال فتيل الحرب،حيث أن قنبلة صوتية أشعلت فتيل الهجمة األخيرة.ّومن يا ترى الطرف الثالث ال

 
 مشاهد عيان أرسل لي صور على الهاتف، لقنابل تلقى فقط في الجو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟عجبي من هذه الحرب المغرضة.

 
 .ّنعم إخواني، إن يد الغدر التي امتدت إلى مخيم البداوي، والمنكوبين، الهدف منها واضح جلي

 بقية مما يعتقد أنهم من فلول فتح اإلسالم الهاربين، أو تنظيم القاعدة في لبنان.
 رقابهم على يد تعس الحريري ّصار إلى جزُولكن _ما شاء اهللا عليهم_ األخوة أذكياء، أنهم لم ينجروا لكي ي

 وأعوانه.
 

 ان الحرب على نهر البارد.ّرت بيته إبّد السالح ودمّوثانيا وكما كتبت سابقا، أن الدولة سحبت من كل مؤمن موح
 
 
 

 وأخي في اهللا ، أختي في اهللا، قبل أن تكتبوا أي رد، وتقولوا نحن نكتب بأعصاب باردة من وراء الحاسوب.
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  النار في بلدي، واهللا يدفع عني.ّأقول لكم ،إني أكتب من على خط
 دين من عرينهم،ّولي في لبنان أهل وأخوة ,اقارب.فكافاكم تجييش األعصاب وكفاكم محاولة إخراج الموح

 ألنهم لن يخرجوا إال وهم يحملون رايتهم.
 إن كانت حربكم للمال والسلطان فكله ذاهب ماحق.

 م بألسنتناّقاتل اهللا العصبية العمياء وأجهزة االستخبارت التي هي من بني جلدتنا وتتكل
 ض وكل من باع دينه بحفنة من دراهم معدودات.َ مغرّوقاتل اهللا كل

 
  ليستزلم تحت مسمى التيار الحريري ، أسأل اهللا له الهداية،ّحتى الشيخ داعي الشهال انجر

 روا له.ّحتى أن بعض أهل بيته تنك
 دين.ّوما زلتم تموؤووووون رجاء إراقة دماء الموح

 
 

 لكم اهللا يا أهلنا في لبنان 
 لكم اهللا يا إخوتنا في لبنان

 فتح اهللا عليكم
 وأثابكم نصرا وفتحا قريبا.

 
 (إن كنتم تريدون الرد بال عصبية فأهال بكم،

 غير هذا وقتي ال يسمح للرد)
 

 ذا لو يفتح األخوة المواضيع الجديدة بعناوين من عندهم، النقل دليل ضعف ليس إال.ّيا حب
 عذرا

 
 
 

  أسرى المجاهدين وقادتهم في كل مكانّاللهم فك
  األخوة في لبنان من هذه الفتنةِاللهم نج

 واجعل كيد من عاداهم في نحورهم
 
 دين من بين أيدينا ومن خلفناّاللهم احفظني وجميع الموح

 وعن يميننا وعن شمالنا
 ومن فوقنا

 اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا
 

اللهم آمين

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء ألم الفاروق لمشاركته القيمة هذه

 (2008-07-10)عبد اهللا عيسى (2008-07-10), ابواليتامى
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#  2    
  

 10-07-2008, 12:42 PM 

 اباهاجر الكناني
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 81 
قام بالدعاء: 22

دعي له 19 مرات في 10 
مشاركات 

صدقتي بهذا الكالم اختي أم الفاروق الحرب اندلعت مخابراتيا والهداف سياسية والذين اشعلوها هم من سيطفأونها ....ولكن لالسف عشرون سنة في 
 على ان لبنان للحركات السلفية الجهادية وكثير منها لم يتعلم التعامل مع الطبيعة اللبنانية وتركيبته االجتماعية اال من رحم ربي وما زالوا يصرون

يكونوا ادوات مخابراتية تستعمل متى شاء االعداء وشماعه لكل االحداث االمنية !!!!!!!!

__________________ 
:" بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا تعالى وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و الصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم"
 

 " طاعة االمام الزمة و إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين" : قال ابن رشد
 

المسلمون في العالم االسالمي ال زالوا يتناقشون :هل الجهاد في افغانستان فرض عين أم فرض كفاية ؟ فلينتظر المسلمون حتى :" قال سياف
استشهاد اخر رجل في افغانستان وعندها يصدقون أن الجهاد فرض عين"

    

#  3    
  

 10-07-2008, 01:15 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

اقتباس:

  اباهاجر الكنانيكاتب هذه المشاركة : 
 لبنان في سنة عشرون لالسف ولكن ....سيطفأونها من هم اشعلوها والذين سياسية والهداف مخابراتيا اندلعت الحرب الفاروق أم اختي الكالم بهذا صدقتي
 ادوات يكونوا ان على يصرون زالوا وما ربي رحم من اال االجتماعية وتركيبته اللبنانية الطبيعة مع التعامل يتعلم لم منها وكثير الجهادية السلفية للحركات
 !!!!!!!!االمنية االحداث لكل وشماعه االعداء شاء متى تستعمل مخابراتية

 بوعي مثل وعيك
 ينصراهللا األخوة في لبنان

 أما الحركات السلفية القديمة_إال ما رحم ربي_ وجدت أن المال الذي يأتيها من الخارج ال يشبعها فانحازت لتيار المستقبل المرتد
 والبقية الباقية منهم كلنا نعلم أين هم؟؟؟؟؟؟؟

 
 ت عدم حيازتهم أسلحة ولم يقم عليهم أي دليلُذين ثبّحتى السجناء األبرياء وال

 الحزوزيةّاعة أيضا إلجراء عملية بدل ،عندما تحزّيستعملونهم شم
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با
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#  4    
  

 10-07-2008, 03:27 PM 

abu_3ubayda 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 164 
قام بالدعاء: 0

دعي له 5 مرات في 4 
مشاركات 

 ك أختي ما تقولينه يحتمل الخطء ولكن وضع من قبل على المنتدى موضوع ألحد األخوة على ما يقوم به العلويين الكفار من سب الصحابو و ما الى ذل
 و لكن حقيقة ما يجري في طلرابلس غير واضح فاهللا أعلم هناك طرف ثالث يولج المنطقة

ما وكذلك ما يفعله أهالينا ما هو اال دفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم فهم في موضع الدفاع و ليس الهجوم والمقاومة االن هي عفوية بدون تنظيم فكل 
 يحصل هو ارتجالي واهللا أعلم 

 يعني اذا ممكن تعطينا معلومات أكثر وضوحا
 بالمناسبة ففي أحداث بيروت لم يتدخل أي فصيل اسالمي ألن الراية لم تكن لرفع الراية ال اله اال اهللا و لكنها كانت لسبب سياسي 

 ولكن الوضع مختلف في طرابلس االن و اهللا أعلم
 بس األرجح أن ما يحصل هو بين السنة و العلوي

اذا عندك معلومات أكيدة اعلمينا ولكن أشك في ذلك ألنه لو كان كذلك لكانت القيادات االسالمية من جماعات أرسلت تهديدا أو ما شابه

    

#  5    
  

 10-07-2008, 04:09 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

اقتباس:

  abu_3ubaydaكاتب هذه المشاركة : 
  ذلك الى ما و الصحابو سب من الكفار العلويين به يقوم ما على األخوة ألحد موضوع المنتدى على قبل من وضع ولكن الخطء يحتمل تقولينه ما أختي

 المنطقة يولج ثالث طرف هناك أعلم فاهللا واضح غير طلرابلس في يجري ما حقيقة لكن و
 هو يحصل ما فكل تنظيم بدون عفوية هي االن والمقاومة الهجوم ليس و الدفاع موضع في فهم وممتلكاتهم بيوتهم عن دفاع اال هو ما أهالينا يفعله ما وكذلك
  أعلم واهللا ارتجالي
 وضوحا أكثر معلومات تعطينا ممكن اذا يعني

  سياسي لسبب كانت لكنها و اهللا اال اله ال الراية لرفع تكن لم الراية ألن اسالمي فصيل أي يتدخل لم بيروت أحداث ففي بالمناسبة
 أعلم اهللا و االن طرابلس في مختلف الوضع ولكن
 العلوي و السنة بين هو يحصل ما أن األرجح بس
شابه ما أو تهديدا أرسلت جماعات من االسالمية القيادات لكانت كذلك كان لو ألنه ذلك في أشك ولكن اعلمينا أكيدة معلومات عندك اذا

 أخي إقرأ موضوعي السابق "جقيقة الحرب بين السنية والعلوية في لبنان(التبانة والقبة وجبل محسن) بتوقيعي طبعا
  القراءّتجد األسباب واضحة ولم أكررها ها هنا حتى ال يمل

 
 ثم نعم عندي معلومات بإذن اهللا أكيدة ،ليست مفبركة

ل زعرانه بالسالح وهذا ال يخفى على أحدّمعلوم أن تيار المستقبل يمو
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=159700
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#  6    
  

 10-07-2008, 04:22 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

 السالم عليكم
 أتابع معكم

 
 إخواني في اهللا تلك المشاهد المفبركة على التلفاز

 منها مثال أمس كانت مراسلة الجزيرة في بث مباشر على قناتهم الخبيثة، وهي توحي للمشاهدين أنها من باب التبانة، وذلك مساء
 ث من على األوستراد الدولي بعيدة عن الساحة وعن الواقعّوهي في حقيقة األمر كانت تتحد

 
 ومنها:

ف بالقنابل الثقيلة ّات اإلخبارية _أخزاها اهللا_ تذيع أن هناك هدوء حذر، كان الضرب ال يتوقّطوال الوقت التي كانت فيه جمييييييييييييييييييييع المحط
 ا ،ّ منطقة طرابلس هزّوالخفيفة والرصاص المتالحق، ما هز

 حتى أني في أثناء حديثي على الهاتف ، لم أكد أسمع شيئا من قوة الضرب ،
 

 ومنها:
 وهذا لعمري قاصمة الظهر:

 ارّإذ أنني حين زرت مدينة طرابلس منذ حوالي ثالث سنوات، وكنا في زيارة إلى إحدى األخوات_رحمها اهللا، ومنزلها كائن في شارع البق
ت بنا السيارة من األوستراد الدولي إلى باب التبانة، ومنه إلى طلعة يسمونها طلعة الشمال، ثم الجبل(جبل محسن) ، وصوال إلى مقصدنا شارع ّمر

 ار.ّالبق
 

 وعذرا إذ أطيل عليكم ، لكنني أريدكم أن تتخيلوا معي الواقع.
 

 الجبل في األعلى ، وليس شارع أو منطقة مقابل باب التبانة، بل هو تلة مشرفة على باب التبانة.
 

 حتى هنا أنتم معي
 

سبحان اهللا فمن أين تأتي المشاهد التي تصور المقاتلين يصوبون رصاصهم على الشارع المقابل، والجبل في 
 األعالي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 رة في باب التبانة ولكن مفبركة جدا وأي شخص ممكن أن يدرك ذلك.ّإال أن تكون المشاهد حقيقة مصو

 حاولوا تقليد األفالم الجهادية المباركة، ولكنهم مع ذلك أخفقوا،
 ان ما بين الحق والباطلّشت

 
 نعم ، نعم

 روا مصوركم ومخرجكم األبله، ألنهم قد أخفقوا وفشلوا فشال ذريعاّغي
 

 ا خفي، فما خفي أعظم ّوواهللا لوال إني أخشى على مصادري الثقات، لكشفت لكم النقاب عم
 قوا اهللا عباد اهللا في إخوانكم أهل السنة والتوحيدّفات

وال تلقوا بهم إلى التهلكة

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با
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http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1157052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1157075&postcount=6
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1157075
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=37052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157075
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157075
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157075
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1157075


#  7    
  

 10-07-2008, 04:50 PM 

alfarook 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,813 
قام بالدعاء: 144

دعي له 359 مرات في 298 
مشاركات 

ًجزاك اهللا خيرا

__________________ 
http://up3.m5zn.com/File/5-2008/vmd9vozwm5j.jpg 

 
 
 

االعناق كفر الحدب ّحد على يقطع * فاروق اليوم مثله االمه فاروق

 تشتاق اليوم نفسي الشهادة موت و * الشوق و الود و الحب الجهاد لرض

    

#  8    
  

 10-07-2008, 05:04 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

اقتباس:

  alfarookكاتب هذه المشاركة : 
ًخيرا اهللا جزاك

 مروركم شرف لنا
 أثابكم اهللا النصر والشهادة

مقبلين غير مدبرين
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  9    
  

 10-07-2008, 06:58 PM 

 متفجر7
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 20 
قام بالدعاء: 0

دعي له 6 مرات في 5 
مشاركات 
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 كلها لمصالح سياسية وتجارة بدم الشباب المسلم لالسف كتير بيستعمل الشب الملتزم لمكاسب سياسية وهو ال يشعر
باالمس الذين كانو اصوليين وارهابيين بنظر الدولة الصليبية اليوم اصبحوا مسلمين سنة وناس عاديين يا سبحان اهللا

__________________ 

رأيت الذنوب تميت القلوب  
 وقد يورث الذل ادمانها

 وترك الذنوب حياة القلوب 

 وخير لنفسك عصيانها

 وهل أفسد الدين اال

الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟
    

#  10    
  

 10-07-2008, 09:14 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

اقتباس:

  متفجر7كاتب هذه المشاركة : 
 يشعر ال وهو سياسية لمكاسب الملتزم الشب بيستعمل كتير لالسف المسلم الشباب بدم وتجارة سياسية لمصالح كلها

اهللا سبحان يا عاديين وناس سنة مسلمين اصبحوا اليوم الصليبية الدولة بنظر وارهابيين اصوليين كانو الذين باالمس

 صدقت
 مونهم رقاب إخوانهم في الدينّطالما يسل

 فهم ليسوا أناس عاديين فقط
 تهم المبعثرةّبونهم بمركز اإلمام الصدر لسنّبل سينص

 
أثابكم اهللا النصر والشهادة

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  11    
  

 11-07-2008, 12:02 AM 

 أبوالبراءالشامي
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,371 
قام بالدعاء: 8

دعي له 404 مرات في 301 
مشاركات 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=159700

http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157378
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157378
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157378
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1157378
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1157590&postcount=10
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1157590
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=37052
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1157378#post1157378
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157590
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157590
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1157590
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1157590
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1157784&postcount=11
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1157784
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=36273


أختي أم الفاروق, ما تقولينه صحيح و لكن هناك شباب مسلم سلفي جهادي يقاتل لرفع كلمة التوحيد و للدفاع عن أهل السنة و الكل في طرابلس 
يشهد ذلك و المعركة لم تعد سياسية و لكنها أصبحت عقائدية

__________________ 
أمتي كم صنم مجدته****لم يكن يحمل طهر الصنم

ال يالم الذئب في عدوانه****إن يكن راعي عدو الغنم
 
 

اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا, و اجعل دولة 
اإلسالم تقام على أشالئنا و جماجمنا, حتى ننال من أجرها و 

فضلها, اللهم اجعلنا ممن بموتهم تحيا أمة كاملة...
    

#  12    
  

 11-07-2008, 12:10 AM 

 اسد الشام 23
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 36 
قام بالدعاء: 0

دعي له 3 مرات في 3 
مشاركات 

اخي لو سمحت انتبه لكالمك نحن من داخل المعركة وكلهم من اسود التوحيد..

    

#  13    
  

 11-07-2008, 01:50 AM 

 فتى الشام
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 320 
قام بالدعاء: 0

دعي له 48 مرات في 31 
مشاركات 

ص اخواني باختصار الموضوع غامض لكن الجميع يقاتل وكونوا على يقي ان للسلفية الثقل الوازن في المعارك الدائرة وهذا ما قالوه لي عدة اشخا
من اهل المنطقة ومن لهم صلة وستبقى طرابلس والشمال قلعة المسلمين في لبنان كما هو معلن في لبنان واالخوة يحاولون اشغالل الفرص اما 

انصار المستقبل فقد راينا شجاعتهم حينما فروا هاربين من بيروت

__________________ 

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
 

ة و أعضاء و أنصار اللهم احفظ المجاهدين وأنصارهم أينما كانوا ، اللهم احفظ لنا قادة الجهاد وعلى رأسهم أسد اإلسال م الشيخ أسامة بن الدن ، اللهم احفظ قاد
 القاعدة في كل بقعة من بقاع األرض

    

#  14    
  

 11-07-2008, 10:31 PM 
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 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 323 
قام بالدعاء: 58

دعي له 158 مرات في 68 
مشاركات 

 لعلكم على حق بعض السلفيين في قلب المعركة
 مضطرون

 ولكن على العموم ليست حربنا
 اللهم عليك بالظالمين

 اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
 دين من هذه الفتنة سالمينّوأخرج الموح

 اللهم عليك بالعلوية،
 ق جمعهم هم ومن واالهمّاللهم شتت شملهم وفر

 اللهم أخزهم في الدنيا بالخسران والقتل واإلبادة
 وانصر المؤمنين أينما كانوا

ن للمجاهدين في كل مكانّاللهم مك

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  15    
  

 11-07-2008, 11:53 PM 

 أبو صهيب الشامي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 372 
قام بالدعاء: 85

دعي له 159 مرات في 101 
مشاركات 

الى األخت أم الفاروق سالم اهللا عليك وعلى مثيالتك من األخوات المحبات هللا ولرسوله وللمجاهدين في سبيله. 
 ما ذكرته عن أحوال المعارك في الشمال وخاصة الحاصلة في باب التبانة وجبل محسن هي معارك يشوبها بعض ّأقول وباهللا التوفيق إن

الغبش وعدم الوضوح لغير المشاهد والمراقب على أرض الواقع أو الحاضر من األخوة في أرض المعركة . 
لقد قرأت ما كتبتي وقرأته بإمعان ودرست كل جملة فيه واستوقفني هذا المقطع الذي تريدين من األخوة أن ال تدفعهم الحمية الى التسرع 

في األقوال واألفعال . 

اقتباس:
 وأخي في اهللا ، أختي في اهللا، قبل أن تكتبوا أي رد، وتقولوا نحن نكتب بأعصاب باردة من وراء الحاسوب.

  النار في بلدي، واهللا يدفع عني.ّأقول لكم ،إني أكتب من على خط
 دين من عرينهم،ّولي في لبنان أهل وأخوة ,اقارب.فكافاكم تجييش األعصاب وكفاكم محاولة إخراج الموح

 ألنهم لن يخرجوا إال وهم يحملون رايتهم.
 إن كانت حربكم للمال والسلطان فكله ذاهب ماحق.

 م بألسنتناّقاتل اهللا العصبية العمياء وأجهزة االستخبارت التي هي من بني جلدتنا وتتكل
ض وكل من باع دينه بحفنة من دراهم معدودات. َ مغرّوقاتل اهللا كل

 خالل معارك البطولة في نهر البارد وشعروا بعقدة الذنب والركون الى الدنيا والقعود عن نصرة ً قاسياًولكن من إخواننا من تعلم درسا
س الحاجة لنصرتهم . ّإخوانهم الذين كانوا في أم

 الشباب المؤمن المجاهد يصد ويدفع ظلم النصيريين على أهلنا في الشمال وخاصة في باب التبانة وأراد أصحاب الفكر الرافضي ّفهب
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 السالح وعافوه . ّ أهلنا وإخواننا في الشمال قد ملواّمحاولة تكرار ما حصل في بيروت . وظنوا أن
فقام صغارهم بالتطاول على أهلنا بقصفهم والتنكيل بشباب باب التبانة والقنص عليهم وإحراق المنازل لترهيبهم وإجالئهم عن بيوتهم 

ومنطقتهم . 
 بالدفاع عن البيت والعرض والمال وهذا دفاع مشروع ويحض عليه الدين. ّفما كان من هذا الشباب إال

أختي الفاضلة أم الفاروق أنا كذلك من بالد الشام أرض الرباط والثغور فالساكن فيها له أجر المرابط في سبيل اهللا . 
فإخوننا في طرابلس الشام ال زالت لهم غيرة على الدين وما زال فيهم الكثير من يتمنى أن يكون جسده ودمه تربة تنبت فيها شجرة العزة 

والتمكين . 
وهناك إخوان لك يؤلمهم ما كتبته في اختالط الصف وعدم وضوح رايتهم وانهم مطية يتسلقها أصحاب الغايات النفعية والسياسيةز 

إخوانك يسألونك الدعاء وهم مضطرون لدخولها فال عذر لهم اليوم بعد أن رأو ما نال إخوانهم في نهر البارد . 
فال عذرناهم يوم لم ينصروا إخوانهم المجاهدين في نهر البارد . 

ولم نعذرهم اليوم حين شاركوا بالدفاع عن أهلهم في باب التبانة. 
 ما نوى . ٍ لكل امرأّ األعمال بالنيات وإنّوال ننسى أن

وليس كل ما يعرف يقال وال كل ما يشاهد على التلفاز هو حقيقة قطعية غير قابلة للنقض 
اقتباس:

ع، ما هذه الشركة ّر ووزّر واحد صوّأال تالحظون معي أخوتي في التوحيد،أن المشاهد التلفازية كلها واحدة، يعني سبحان اهللا ، مصو
 العالمية؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 لم بها إال أركان الدولة.ُث ، وكلنا يعلم أن هذه الحركات المدروسة ال يَبُر وقرر المشاهد التي يجب أن تّذي صوّفمن يا ترى ال
  إال على األقرع من دينه.ّبعض المشاهد فيها تجييش سخيف للمشاعر ال تمر

 
 وكذلك بالنسبة لإلعالم المسموع والمكتوب، لغة واحدة وعصبية عمياء.

 بعضهم انجرف إليها_حتى ال نظلمهم_ نسأل اهللا تعالى أن يثيبهم إلى رشدهم، ويعيدهم إلى دينهم سالمين.
 وبعضهم يعي ما يجري بدقائق األمور ويسعى لها ،لغرض من سلطة .

 وبعضهم مخابراتي بامتياز، وكلنا نعلم على من؟؟؟؟؟؟؟؟
 شخص يدفع له المال، ولو كان على حساب رقاب المسلمين. ّه لوضع رقبته تحت يد أيّوبعضهم فقره جر

 للشيطان على إخوتنا ونكون ممن يشد عليهم ويأذيهم بعد أن تنكر لهم الصديق قبل العدو . ًفلذا يا أختي الفاضلة ال يجب أن نكون عونا
 السياسيين اللبنانيين ( أهل الكفر والفسوق والضالل) يرحبوا بمن يتنكر لألخوة ويرفع الغطاء عنهم ويكونوا عرضة للطعن ّوال ننسى أن

من قبلنا قبل عدونا . 
 ورفع قدرك وأنار وجهك يوم لقاء اهللا في عليين وحشرك مع خير البرية وقائد المجاهدين محمد ابن عبد اهللا عليه الصالة ًفجزاك اهللا خيرا

والسالم وخيرة لصحابة والصالحين والمجاهدين اللهم أمين

__________________ 
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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