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 بيان توضيحى : حول األحداث التى مر بها تنظيم فتح اإلسالم بعد معركة نهر البارد 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 يقول اهللا تبارك وتعالى:
 
 

 ) (محمد : 31 )ْمُكَارَبْخَ أَوُلْبَنَ وَينِرِالصَّابَ وْمُنكِ مَينِدِاهَجُمْ الَمَلْعَتَّى نَ حْمُنَّكَوُلْبَنَلَ(و
 
 

 هذا بيان توضيحي حول األحداث التي مر بها تنظيم فتح االسالم منذ خروجه من مخيم نهر البارد حتى أيامنا هذه :
 

لقد تمكن الشيخ المجاهد شاكر العبسي أمير تنظيم فتح اإلسالم وبعض اإلخوة من الخروج من مخيم نهر البارد وذلك بفضل من اهللا 
 عليهم ، ولقد لجؤا الى بعض اإلخوة األخيار الذين عملوا على إيوائهم فكانوا نعم ًحيث استطاعوا كسر الحصار الذي كان مفروضا

 وال يتنسمون ًاألنصار وكان الشيخ ورفاقه بأشد الحاجة حينها لهذه النصرة فمكثوا قرابة الشهرين بغرفة صغيرة ال يرون فيها شمسا
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من خلفها الهواء حتى أنهم مكثوا تلك الفترة كلها ال يتحدثون إال بصوت خافت ينتظرون في كل لحظة أن تداهمهم جنود الصليب 
وأعوانه ولكن اهللا كان معهم فكان من بين اإلخوة جرحى وحتى الشيخ كان قد كسرت رجله أثناء خروجه من المخيم وبعد قضاء هذه 
الفترة قرر الشيخ الخروج ورفاقه الى سورية من أجل لملمة الجراح وإعادة القنوات التي قطعت أثناء الحرب وإعادة بناء التنظيم من 
جديد ويسر اهللا له ورفاقه الخروج فتمكنوا من الوصول الى سورية عبر تخطي الحدود عن طريق بعض المهربين وفي سورية عانوا 
ما عانوه من نوم في الطرقات والحدائق العامة حتى تمكنوا من اإلتصال ببعض األصدقاء القدامى من أهل الخير فكانوا ينامون كل يوم 

 في منزل وأيام في الحدائق والطرقات واهللا أعلم كيف كانت حياتهم ولكنهم صبروا واحتسبوا كل ذلك عند اهللا.
 

وبدأ الشيخ يجري إتصاالته مع اإلخوة في دولة العراق اإلسالمية وكان ذلك عبر أشخاص معروفين لدى الدولة وكذلك كان يحاول 
الوصول الى اإلخوة في أفغانستان ولكن دون جدوى ومع هذا لم يتوقف عن مهمته فقام بترتيب العمل وتنظيم الصف وإعادة بناء التنظيم 

  في البداية إال إنه لم يستسلم لألمر الواقع ،ً كبيرةًمن جديد مع إنه كان يواجه صعوبة
 

فاتصل ببعض الخيريين الذين كان يعرفهم وهم في بالد متفرقة من العالم استطاع بفضل اهللا بعدها ان يعيد هيكلية التنظيم ووضع خطة 
للعمل على ضرب أهداف يستطيع من خاللها النهوض بالتنظيم وكذلك رفع همم الشباب المسلم وايقاظ األمة من سباتها وخاصة في 

بالد الشام فكان هذا األمر على حساب نفسه حتى أهملها فلم يداوي رجله التي أصيب بها وانكب على العمل لهذا الدين مع إنه لو أراد 
 ولنهالت عليه األموال من كل جانب ولكن من رفض العروض المغرية في مخيم نهر البارد وأبى اال التمسك ًالدنيا ألتته راغمة

بدينه وبسالحه حري به أن يبقى ثابت على هذا المبدأ مع أنه فقد النصير والمعين من الخلق في مخيم نهر البارد وفقدهم بعد خروجه 
 وبقى على هذه الحال حتى غيابه ولكنه دائما كان متصال باهللا فنعم المولى ونعم النصير.

 
وفي يوم من االيام كان الشيخ على موعد مع أناس قالوا أنهم يستطيعون ايصاله باإلخوة في العراق فقام بالذهاب الى الموعد ولكنه 

فوجئ بأنه نصب له كمين وكان برفقته أخوين هما أبو الشهيد وأبو أحمد وكانو ممن خرجوا معه من مخيم نهر البارد وقد حصل إشتباك 
 وسمع إطالق نار كثيف في تلك المنطقة وهي منطقة (جرمانا) وحوصرت المنطقة من قبل مخابرات ًدام حسب شهود عيان لمدة ساعة تقريبا

الدولة ومنع الدخول والخروج من تلك المنطقة وتم التعتيم على هذا األمر من قبل الدولة فلم نعلم اي أخبار عن الشيخ ورفاقه هل هم 
أسرى أم هم شهداء ولم يتوقف البحث من جهتنا فعملنا بكل جهد لكي نصل الى الحقيقة لكن دون جدوى ولغاية هذه اللحظة ال نعلم شيئ 

مع إننا نرجح إستشهادهم ولكن ال دليل لدينا يثبت هذا األمر وبعد مرور ثالثة أيام على فقدان الشيخ ورفاقه قام مجلس شورى 
 للشيخ شاكر العبسي على التنظيم وبعد توصية الشيخ شاكر باالمارة من بعده ً خلفاًالتنظيم بتعيين األخ الشيخ أبو محمد عوض أميرا

 نحو األهداف التي رسمها التنظيم فتمت البيعة للشيخ ابو ًألبو محمد عوض لمعرفته به ولجدارته وقدرته على المضي بالتنظيم قدما
 من ٍمحمد عوض بموافقة الجميع وبرضى الجميع وبدأت المرحلة الجديدة بغياب الشيخ شاكر العبسي وبدأ التنظيم يعيد قوته وانتشاره في كل

سورية ولبنان وفلسطين ولكنها سنة اإلبتالء واإلصطفاء وما ان نخرج من محنه نقع في اخرى وذلك ليس لخلل في الطريقة أو 
 اإلسلوب ولكن لسالمة المنهج الذي نتبعه فاعداءنا لن يتركونا ونحن ثابتين على مبادئنا

 .........)ْواُاعَطَتْ اسِنِ إْمُكِينِن دَ عْمُدُّوكُرَ يَتَّىَ حْمُكَونُلِاتَقُ يَونُالَزَ يَ( ال
 

فنحن قد بايعنا اهللا ومن ثم الشيخ على مواصلة الطريق على النهج الذي رسمه لنا وهو طريق ذات الشوكة الذي يوصل الى رضوان اهللا 
كما إننا عملنا جاهدين لكي نصل الى اإلخوة في أفغانستان أو العراق لكن دون جدوى وإخواننا غفلوا عنا فالطريق مقفلة فحسبنا اهللا 

 ونعم الوكيل .
 

وجاءت القضية التي أذهلت الجميع غيرنا الننا كنا نتوقع من هكذا انظمة أشد وأعنف من هذا األمر، وهو عرض بعض اإلخوة في 
 من أيدي الكفار والملحدين فقد تم عرضهم على شاشة التلفزيون السوري بتاريخ ًتنظيمنا وكذلك إبنة الشيخ شاكر فك اهللا أسرهم جميعا

 ان يضعوا تيار المستقبل اللبناني في موقف حرج أمام 2008ً-11-7 فهم أرادوا بهذا البث تشويه صورتنا أمام العالم وثانيا
أتباعه ومناصريه وحلفاءه من اللبنانيين وكذلك يقدم هذا األمر هدية لحلفاءهم في لبنان من المعارضة فنقول بعون اهللا وتوفيقه بأن ما 
بث من أباطيل وأراجيف وكذب وافتراءات وتدليس بحقنا وذلك على التلفزيون السوري حيث عرضوا إخواننا على الشاشة إنما يأ تي 
هذا البث وخاصة في هذه األيام وقبل موعد اإلنتخابات النيابية اللبنانية وكذلك قرب المحكمة الدولية لمقتل الحريري إنما يأتي هذا 
الفيلم المدبلج خدمة لحلفاءهم في لبنان ونعني بذلك (المعارضة اللبنانية المتمثلة ب 8 اذار )والمشروطة بعودة النفوذ السوري الى 

 على أحد فهذا األمر أصبح ًلبنان عبر اجهزة مخابراتهم التي بدأت تتخذ مراكزا لها في بيروت وضواحيها وهذا األمر لم يعد خافيا
 وكذلك من أجل إضعاف تيار المستقبل اللبناني وإحراجه بين أتباعه وأنصاره وحلفائه وكما معروف أن هذا التيار كانت ً ومشاهداًمعروفا

 بأنه حزب كافر مرتد اليجوز اإلنتماء إليه أو مناصرته او تأييده ً وتكراراًله اليد الطولى في معركة نهر البارد فهذا التيار قلنا عنه مرارا
أو الدفاع عنه وهذا األمر من شأنه إخراج المسلم من دائرة اإلسالم والنور الى بؤر الكفر والظالم وهذا التيار االمستقبلي شأنه شان 

 كل احزاب 14 اذار وشأن كل احزاب 8 آذار فجميعهم أهل ردة وكفر (فملة الكفر عندنا واحدة ) 
-------------------------------------------------------------------------------- 

وأما حجتهم بأن هذا التيار ينتمي ألهل السنة فأهل السنة قد أبتليوا بأمثال هؤالء وهم كثر فأهل السنة هم أهل التوحيد الذين يتخذون 
 لهم في كل شؤون حياتهم وأما من إدعى أنه من أهل السنة وهو محارب للكتاب والسنة فدعوته مردودة عليه ًالقران والسنة منهاجا

وعلى كل من يفتي له والى كل من يتملق ويتزلف لهذه األحزاب والشخصيات فإن ما بث في التلفزيون السوري إنما جاء لهذا الغرض 
أي لدعم الناخب اللبناني المعارض وكذلك لتعطيل المحكمة الدولية او للمساومة عليها فمن المعروف إن النظام السوري يحرص كل 

الحرص على التكتم عن أي معلومة لديه وعن أي حدث يحصل في بلده فهناك أمور وأحداث حصلت في سورية أشد وأعنف من العملية 
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التي ذكرت على شاشات التلفاز وفد تم التعتيم عليها فلماذا يتم الكشف أو باألحرى األفتراء المدبلج عن هذه العملية التي إستهدفت 
فرع فلسطين في منطقة كفر سوسة فاألمر واضح وجلي لكل من أراد أن يعرف الحقيقة، إن ما تشهده الساحة السورية اليوم من مداهمات 
واعتقاالت وقتل للمسلمين ممن ينتمون الى التيار السلفي وعيرهم إنما يأتي هذا األمر خدمة للمشروع األمريكي حتى القصف األمريكي 

الذي وقع على الحدود العراقية السورية والذي استهدف بعض المجاهدين في منطقة البو كمال إنما تم هذا القصف بالتنسيق بين 
أجهزة النظام السوري وبين الجيش األمريكي فهذا النظام بني على جماجم العباد وارتوى من دماء أاهلنا في سوريا فإن مدينة حماة ما 

 على عظم وهول المجزرة البشعة الذي قام بها هذا النظام النصيري الكافر ضد النساء واألطفال والشيوخ ًزالت والى أيامنا هذه شاهدة
العزل والذي قام بتدمير المساجد على رؤوس المصلين وقاموا كذلك بتمزيق وإحراق المصاحف الشريفة بداخلها وهذا سجن صيدنايا 

كذلك شاهد على مجازرهم التي قاموا بها بحق 400 معتقل أكثرهم من المسلمين فقد تم إعدامهم وقاموا بتدنيس القران في ذلك السجن 
وال يزال التنكيل مستمر بحق األسرى الى أيامنا هذه وهل نسي العالم ما فعله هذا النظام الظالم بحق الشعب الفلسطيني في لبنان وذلك 

في مخيم تل الزعتر والنبعة وجسر الباشا وغيرها من المناطق من بقر لبطون النساء وقطع للرؤوس وإبادات جماعية بحق هذا 
 لمخيمات بأكملها وكذلك ما عاناه الشعب اللبناني في ظل اإلحتالل السوري لبلدهم وما ٍالشعب المسكين ومن تدمير لمنازلهم بل وبإزالة

زال بعض اللبنانيين يعانون المرارة لفقد أبنائهم الذين لم يعرف مصيرهم بعد ،هل هم أحياء أم أموات وكم من األخوات العفيفات 
الطاهرات الالتي دنس شرفهن على يد حثالة من زبانية هذا النظام النصيري الحاقد وكم من عالم يقبع في سجونهم ويعاني الويالت 

 في زنازينهم وكم من مسلم حر كبل في األغالل فقط ألنه أراد الذهاب الى العراق لمناصرة إخوانه وكم وكم وكم ،
فهذا النظام ليس مستغرب منه بأن يقوم بعرض بعض أبناء تنظيمنا الذين تم إعتقالهم ويكرههم بفعل التعذيب والتهديد وهم أسرى 

 لهم إال ان يرددوا ما أملوه عليهم وذلك ألجل تمرير ما خططوا له فكل ما جاء في الشريط ًفي قبضته ال حول لهم وال قوة وال حيلة
السوري هو كذب وزور وبهتان وأن ما جاء على لسان إخواننا على التلفزيون السوري من أن التنظيم كان يتلقى الدعم من تيار 

 المستقبل وبأن له عالقة وارتباط بهذا التنظيم نقول بعون اهللا وتوفيقه ،
كذوبة أصبحت واضحة وجلية ، لماذا ؟ ألن اهللا الذي يدافع عن أولياءه المؤمنين يأبى إال أن يظهر كذب هؤالء، فهل يعقل ُأن هذه األ

بأن تنظيم يتلقى الدعم المادي من تيار المستقبل المعروف بإمكانياته المادية فهل يعقل أن يقوم هذا التنظيم بسلب األموال لتمويل 
 ويؤمن له الغطاء ًولتجهيز التنظيم ولتجهيز عملياته فأين دعم التيار المادي الذي أدعوه ، وهل يا ترى بأن من يدعم التنظيم ماديا

السياسي يكون هو أول من يطلق النار اإلعالمي والمادي عليه في نهر البارد وهو أول من أعطى األوامر بإنهاء هذا التنظيم في مخيم 
 يستدعي الضحك ألن هذه التمثيلية لم ينجح السوريون في إخراجها ألن من يتلقى الدعم َنهر البارد واهللا إنها لسخرية وشيء

 لسلب األموال وال ألن يطارد ويقتل ويلقى في غياهب السجون اللبنانية فبأموال ِالمادي والسياسي من تيار المستقبل ليس بحاجة
كذوبة لم تعد تنطلي على أحد ،وهنا ُالتيار يعيشون حياة الترف والرفاهية والمجون ونحن نشاهد كل الذين يدعمهم التيار فهذه األ

نغتنم الفرصة لنبين للعالم أجمع بأننا في تنظيم فتح اإلسالم نكفر بطواغيت العرب والعجم ونكفر بالبعث السوري و بتيار المستقبل 
اللبناني ونكفر بالعلمانية والديمقراطية والوطنية والقومية وبكل األفكار األرضية المخالفة لشريعة اهللا ونؤمن باإلسالم منهاج حياة 

 ونظام حكم تسعد البشرية في ظله ،
 

وأما األمر األخر هو تصوير التنظيم على أنه وبعد ذهاب الشيخ شاكر العبسي يوجد بين أفراد التنظيم خالفات على اإلمارة وغيرها 
وهذا األمر عار على الصحة فتنظيمنا بحمد اهللا وتوفيقه ورعايته متماسك وقوي فكلمتنا واحدة وجسمنا مترابط وأيدينا تقبض على 

 سيف الحق في وجه أعداء األمة ، 
 

قتل ُحكـم شرع اهللا أو نُ في حلق الطغاة حتى نً رخيص وسنبقى بإذن اهللا شوكةِفلسنا واهللا ممن يتصارعون من أجل دنيا زائلة ومتاع
ونحن ثابتين على هذا الدرب ، فنحن من أساس مشروعنا قتال اليهود واألمريكان وحلفائهم وأعوانهم وخدامهم من الحكام 

وجيوشهم وأتباعهم وذلك من أجل أقامة دولة اإلسالم العادلة ،أما األمر األخر هو قضية (سلب األموال) فنقول معتمدين على اهللا إن 
سلب أموال الكفار والمرتدين وسلب البنوك الربوية والمصارف والمؤسسات التابعة ألنظمة الدول الكافرة هو أمر مشروع وقد أباحه اهللا 

لنا فهذه األموال تؤخذ من هؤالء وتنفق على درب الجهاد والمجاهدين من تأمين حاجياتهم ومن شراء العدة والعتاد وغيرها يقول 
المصطفى صلى اهللا عليه وسلم في الحديث (...وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف امري) وليراجع هذا 

 شرعية ًالباب عند علماء الجهاد الصادقين فإن هناك أبحاث قيمة في هذا الموضوع فنحن ال نقدم على أي عمل إال بعد دراسته دراسة
 نقول ألصحاب األبواق المأجورة من أصحاب العمائم ًفما وافق الحق أخذنا به وما وافق الباطل تركناه وهللا الحمد والمنه وأخيرا

وغيرهم ممن باعوا أنفسهم للكفر المتمثل بالمواالة والمعارضة اللبنانيتين نقول لهؤالء وأمثالهم اتقوا اهللا في المجاهدين وأعلموا أن لحوم 
المجاهدين مسمومة ومميتة وأن األموال التي يدفعونها لكم لمحاربة المجاهدين فما هي إال نار تضعونها في بطونكم وبطون 

 يوم القيامة وأعلموا بأن باب التوبة مفتوح أمامكم وأعلموا يا من تريدون ًأبناءكم وأتباعكم وسوف تكون عليكم حسرة وندامة ووباال
لألمة الذل والصغار بما تفتونه من إنحراف وتدليس وتزلف بأن الجبن والخوف والخنوع والورع الفاسد لن يؤخر األجل وأن قول 

 الحق والثبات عليه واإلقدام لن يعجل باألجل فاآلجال محدودة ،
 

 قال اهللا تبارك وتعالى
 

 ) (األعراف : 34 ) َونُمِدْقَتْسَ يَالَ وًةَاعَ سَونُرِخْأَتْسَ يَ الْمُهُلَجَاء أَا جَذِإَ فٌلَجَ أٍمَّةُلِّ أُكِلَ(و
 

فتبرؤا أيها العلماء من الكفر وأهله المتمثل في هذه األحزاب الكافرة والزعماء المارقين الخارجين عن ملة اإلسالم قبل أن يأتي يوم 
 يتبرأون منكم فيه وبهذا تكونوا قد خسرتم الدنيا واألخرة
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 قال جل في عاله
 

 ًرَّةَا كَنَنَّ لَ أْوَ لْواُعَ اتَّبَينِ الَّذَالَقَ) (البقرة : 166 ) (وُابَبْسَ األُمِهِ بْتَطَّعَقَتَ وَابَذَعْ الْاُوَأَرَ وْواُعَ اتَّبَينِ الَّذَنِ مْواُعِ اتُّبَينِ الَّذَرَّأَبَ تْذِ(إ
 ) (البقرة : 167 )ِ النَّارَنِ مَينِجِارَخِم بُا هَمَ وْمِهْيَلَ عٍاتَرَسَ حْمُهَالَمْعَ أُّ اهللاُمِيهِرُ يَكِلَذَنَّا كِ مْواُرَّؤَبَا تَمَ كْمُهْنِ مَرَّأَبَتَنَف

 
 وقال اهللا تعالى 

 
) (الفرقان ًيالِلَ خًناَالُ فْذِتَّخَ أْمَي لِنَتْيَى لَتَلْيَا وَ) (الفرقان : 27 ) (يًيالِبَ سِولُ الرَّسَعَ مُتْذَي اتَّخِنَتْيَا لَ يُولُقَ يِهْيَدَى يَلَ عُمِضُّ الظَّالَعَ يَمْوَيَ(و

 ) (الفرقان : 29 )ًوالُذَ خِانَنسِْإلِ لُانَطْ الشَّيَانَكَي وِاءنَ جْذِ إَدْعَ بِرْ الذِّكِنَي عِلَّنَضَ أْدَقَ: 28 ) (ل
 
 

ضلوا الناس فتحملوا أوزارهم وقد خاب من حمل ظلما، أما إلخواننا وأنصارنا فنقول لهم ُفالصدق الصدق يا علماء األمة فال تضلوا وت
 ) (آل عمران : 200 ) َونُحِلْفُ تْمُلَّكَعَ لَّ اهللاْواُاتَّقَ وْواُطِابَرَ وْواُرِابَصَ وْواُرِبْ اصْواُنَ آمَينِا الَّذَيُّهَا أَبقول اهللا تبارك وتعالى ي

 
 وتشريد خاصة أنها تأتي من هذه األنظمة ِإن ما يجري في هذه األيام على الساحتين السورية واللبنانية من مالحقات واعتقاالت وقتل

ما يدل على سالمة المنهاج الذي تسيرون عليه والحق الذي تتمسكون به وتدافعون عنه والباطل ٌالكافرة ، فإن دل هذا األمر إن
الذي ترفضونه وتحاربونه، فهذه األمانة العظيمة التي تحملونها تجعلكم تعيشون غربة هذا الدين وهذا ما أخبر عنه معلم البشرية 

 الخير محمد صلى اهللا عليه وسلم حين قال (بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ) 
فنحن نخاطبكم ونعلم بأن الهجمة التي نواجهها وخاصة في هذه األيام شرسة جدا وأن الكفر وأتباعه وأزالمه قد اجتمعوا علينا من كل 

مة على وجه ُ حكمت البشرية بالعدل واإلحسان حتى أصبحنا أعز أًحدب وصوب ولكن أيها اإلخوة هذا هو دين اهللا الذي ربى أجياال
األرض فهل نتخلى عنه وهل نتنازل عن شيئ منه ، ال واهللا ، فإن قضية تحكيم اإلسالم هي قضية مصيرية فإما أن نحيا في ظل خالفة 

حكم بغير شريعة اهللا عز وجل ، فنداؤنا للشباب المسلم الموحد ُراشدة وإما أن نموت دونها شهداء فنحن نعيش من أجل اهللا ولن نرضى بأن ن
الغيور أن يكونوا مع الصادقين العاملين لهذا الدين فهذه السنوات سنوات فاصلة بين الحق والباطل وإن الباطل الى زوال وهذا أمر يدركه 

رغ أنف الصليبيين الجدد في أفغانستان والعراق ، وكيف ستنطلق شعلة الجهاد في بالد ُكل من له متابعة سياسية عالمية ليرى كيف م
سامة بن الدن حفظه اهللا فهما ُالشام ألن الراية أصبحت واضحة للناس فالعالم قد انقسم الى فسطاطين كما قال شيخ المجاهدين أ

 فسطاط إيمان وفسطاط كفر فكونوا أيها الشباب مع فسطاط اإليمان كي تنالوا شرف الدنيا وكرامة األخرة ،
 

  على رقاب أعداءه وأن يجعل أفئدة المؤمنين الصادقين تهوى إلينا ًسلطاُونسأل اهللا تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا سيفا م
 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
 

 تنظيم فتح اإلسالم
 المكتب اإلعالمي فى بالد الشام

 
 االثنين10 من ذو الحجة 1429هـ 

2008-12-8م 

   

#  2    
  

 منذ 2 يوم 

 المال جليبيب
 

عضو متألق

 
الدولة: اماره القوقاز االسالمية

المشاركات: 1,214 
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 قول عمر بن الخطاب: (نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهللا). 
 
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصحواة الكفرة المجرمين والصليبيين 
 المتصهينيين ، اللهم أهلك اليهود واألمريكان وأحزاب الكفر 

 و من حالفهم .
 اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين.

 رهم وزلزلهم..ّاللهم دم
 اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا , اللهم بك نصول 

 وبك نجول وبك نقاتل..
اللهم عليك بهم فإنهم ال يعجزونك، اللهم إنا نسألك أن تصيبهم بما أصبت به فرعون وقومه، اللهم أرسل على بالدهم 

الطوفان وخذهم بنقص من األموال واألنفس والثمرات، اللهم إنه ال يهزم جندك وال يغلب جمعك اللهم اهزمهم 
  وزلزلهم إنك قوي عزيز ، يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم.

 واهللا أكبر
 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَو{
 

 دولة اإلسالم لكافة المسلمين في العالم 
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 منذ 2 يوم 

 ابومهاجر
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 772

 

 كل عام انتم بخير 

 اخوتنا فى اهللا

  ونرجو اهللا جميعا ان يتقبل عمليات األضاحى
بكل قطرة دم حسنة وتمحو سيئة
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 منذ 2 يوم 

 أبو ليال
 

عضو

 
المشاركات: 

 98

 

بارك اهللا بكم وثبتكم على الحق وحفظ الشيخ ابا محمد عوض والشيخ اسامة شهابي واألخ ابا يوسف المقدسي ولكن هناك مالحظة 
بالنسبة لسلب البنوك فهذه المسألة يجب أن تراعى فيها مصلحة الدين بحيث ال يكون العمل فيها علنيا الن العوام من المسلمين ال 

يعرفون طبيعة هذه األحكام الشرعية مما يسهل عملية تشويه سمعة المجاهدين من قبل الطواغيت .
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 أبو ليال
 

عضو

 
المشاركات: 

 98

 

بالنسبة للشيخ العبسي فالمعلومات المؤكدة عندنا تفيد أنه قد إعتقل وال حول وال قوة اال باهللا .
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 منذ 2 يوم 

 أبوالبراءالشامي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 143

 

أسأل اهللا أن يثبتكم و ينصركم, و أن يجعل النصر على أيديكم...
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 منذ 2 يوم 

 ابوجليبيب المقدسي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 140

 

أسأل اهللا أن يثبتكم و ينصركم, و أن يجعل النصر على أيديكم...
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 منذ 2 يوم 

 أبو الخطاب المقدسي
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 7

 

أسأل اهللا أن يثبتكم و ينصركم, و أن يجعل النصر على أيديكم...
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 أبو الخطاب المقدسي
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 7

 

 كان اهللا في عونكم يا أصحاب األخدود
 

 اللهم مكن إلخواننا في نهر البارد
 

وتقبل اهللا منكم صالح األعمال
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 منذ 2 يوم 

Song of Terror 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 138

 

كان اهللا في عونكم

   

#  11    
  

 منذ 2 يوم 

 حفيد بن الدن
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 135

 

 ال حول وال قوة اال باهللا
 

 كان اهللا في عونكم يا اصحاب االحدود
 

 نعلم ان المسلمين اجمعين - ونحن اولهم - قد خذلوكم
 

 ومع ذلك انتم صابرون محتسبون 
 

 فلله دركم وعلى اهللا اجركم
 

 عظم اهللا اجرنا واجركم في مصيبة فقد الشيخ شاكر العبسي
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 منذ 2 يوم 
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 ألب أرسالن
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 16

 

 لكم اهللا يا اخبائنا في فتح االسالم 
 

 انا قد خذلناكم فسامحونا 
 

 واهللا انه حري بكم ان ال تنسونا من دعائكم 
 

 فنحن من يحتاج الى الدعاء 
 اما انتم فقد بذلتم الوسع والطاقة والدعاء معا 

 
احبكم في اهللا

   

#  13    
  

 منذ 2 يوم 

 ابومعاذالشمري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 511

 

  على رقاب أعداءه وأن يجعل أفئدة المؤمنين الصادقين تهوى إلينا ًسلطاُونسأل اهللا تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن يجعلنا سيفا م
 

اللهم امين

   

 منذ 2 يوم 

 محـ الفاتح ـمد

. قناص الدولة االسالميةتم حذف هذه المشاركة بواسطة 
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 منذ 2 يوم 

 فرسان الفجر
 

عضو

 
المشاركات: 

 89
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 ال حول وال قوة أال باهللا
 

 اللهم فرج الكرب عنكم يا أخوة
 

نسأل اهللا لكم الثبات

   

#  15    
  

 منذ 2 يوم 

 مراسل المجاهدين
 

مراسل مؤسسة

 
المشاركات: 

 27

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 بأذن اهللا تعالي ستقوم شبكة المجاهدين بصدور بيان نصرة لألخوة فى فتح اإلسالم

وكما كان هنالك لقاء مع الشيخ شاكر العبسى عبر شبكة المجاهدين وأمير التنظيم فى عين الحلوة أبو محمد 
عوض حفظه اهللا تعالي

   

>123الصفحة 1 من 3

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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