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التسجيل

[الرد الرسمي لمداد السيوف على تطاوالت المدعو هاني السباعي نزيل لندن]

بيان من المعتقلين اإلسالميين بالسجون المغربية يعلنون فيه إضرابا إنذاريا عن الطعام

::.. وداعًا للحجب مع هذا البرنامج ..::

شبكة مداد السيوف > ::: القسم العام ::: > منتدى السياسة الشرعية 

الرد الرسمي لمداد السيوف على تطاوالت المدعو هاني السباعي نزيل لندن 

اسم العضو حفظ البيانات؟
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منذ 8 ساعات 

 المدير العام
اإلدارة

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 339

الرد الرسمي لمداد السيوف على تطاوالت المدعو هاني السباعي نزيل لندن 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

األخ (الدكتور) هاني السباعي؛

بلغنا أنك قد وضعت في صدر موقعك كالمًا ملؤه التعالي والكبر يخص فضيلة الشيخ الدكتور المحضار اإلدريسي حفظه اهللا
تعالى بحفظه، وخشية أن تفحش القول معنا كما افحشت مع إخوانك من قبل، أو أن تستخدم التقية لخلفيتك الرافضية المجوسية

د بأكاذيبك الصحف تحت أو أن تشهر بنا في الصحف عن طريق أخيك وصديقك كميل الطويل النصراني الماروني الذي يسوِّ
.. سمع وبصر المخابرات البريطانية أقول

.إن شئت تزكية من لم تالقي في حياتك وال لطرفة عين فلك ذلك؛ وال يضرنا في شئ
من يعلم أبسط قواعد الجرح والتعديل سيسقطك كونك تزكي المجاهيل في البالتوك وتزكي رجًال كل ميزته حسب كالمك أنه

اعتقل! .. ثم بعدها سيرصون تزكيتك إلى جانب قلة أدبك وبذاءتك بحق رجل آخر معتقل كل ذنبه أنه كان أخوك وأراد الخروج
 .من المعتقل بنفس أسلوب المقدسي فخان المقدسي األمة وخرج بينما خان نبيل نعيم فرج اهللا أسره وما زال أسيرًا

لك أن تفرح بكل ذلك، ولصراصير اإلنترنت أن يفرحوا بك فلن تزيد قدرًأ عن قدرك ولن تعدوه. أما أن تتطاول على مداد
السيوف فهذا أمر يحتاج منا أن نعيدك لنصابك وقدرك الحقيقي الذي عرفه الدكتور الظواهري فوضعك في حجمك وطردك شر

طردة من جماعة الجهاد؛ وأما إن كنت تتصنع على الناس الفقر وتكذب وقد شاهدك الشهود تركب السيارات الفخمة ونحن على
أتم اإلستعداد لتصوير حياتك الهنيئة بأموال السحت في بريطانيا لُنري الناس حالك الطبيعي، فاعلم أنك لن تعدو قدرك، ولو كنت

تظن أنك تستطيع أن تلغو في أعراضنا ونسكت لك فأنت واهم فلسنا نبيل نعيم الذي أكلت عرضه والرجل مسجون مقيد ال
يستطيع الرد عليك ولن يغنيك صديقك الزيات الذي قدمت له كتاب في الشيخ اإلمام الظواهري جريًا وراء المادة الرخيصة؛ إعلم
أننا لسنا صيدة سهلة وال ركن مهيض وإن ولغت في عرضنا فسنغسله سبعًا بالماء ثم مرة بالتراب ثم نفضح أدق خبايا حياتك

على رؤوس األشهاد وأولهم الصراصير الذين أفرحت قلوبهم بطعنك الغير مبرر في فضيلة الشيخ الدكتور إال تملقك الكاذب لمن
جعلوك شيخًا في غفلة من الزمان، ولن تأخذنا بك شفقة وال رحمة فأنت في بريطانيا دار الكفر والفسق وقد اخترتها مفضًال

.إياها على خط النار حيث إخواننا المسلمين الموحدين

لقد حذفنا من قبل كالمًا للشيخ المحضار يقول فيه أنه قد نقل عنك من جريدة أعطيتها له وفي كالمه ما يدل على رضاه عنك من
أنك أهديته اسطوانات وطلبت منه رفعها على موقعنا ورفضنا ذلك في حينه وكتاب رسالة الدكتوراة الذي اكتشف الرجل من أول

صفحة فيه أنك تدين بالوالء للمجوس منه كونك قد نلت الماجيستير والدكتوراه (ال أدري إن جازت التسمية في مثل حال
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شهادتك) من جامعة حوزوية رافضية في لندن، حذفنا كل ذلك لئال يرتبط اسمه باسمك، أنت الذي تعمل في العلن وتحت سمع
وبصر المخابرات البريطانية ونصف الذين تم ترحيلهم من لندن راحوا وفي يدهم رقم هاتفك الذي حذفته من موقعك بعد أن

.فضحك اهللا فال يضرنا جهلك بنا

الذي سمحوا لك أن تجعله وكرًا للتجسس في قلب community centreكما ال ينفعك زيارة شيخ من شيوخ أهل السنة لل
.لندن على أهل السنة

نقول أخيرًا، أنت تعلم ونحن نعلم أنك تعلم أننا باستطاعنا أن نستعمل كاميرا الجوال لعشر دقائق سنهدمك بعدها ولألبد، وال
.نطالبك بإعتذار فكما قلنا، ال يضرنا رأيك فأنت أصًال وحسب من يعرفوك، ال وزن لك، .. لكن نحذرك من باب اإلعذار هللا تعالى

عن المداد

المدير العام

واهللا من وراء القصد
__________________
اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم خذ من دمائي حتى ترضى

منذ 7 ساعات 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

:إن كان ما يدعيه الرجل حقًا فمن أين للمداد بهذه الصورة

:وكان ذلك بتاريخ 8/9/2006 وقد نشرناه على عدة روابط كهذا
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تهاني مداد السيوف للدكتور هاني السباعي بزواج كريمته

.ثم حذف المدير العام الموضوع لوجود صورة شاب أمرد وما حول ذلك من شبهات
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

منذ 7 ساعات 

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 2,904

،ويوجد بعض نقاط وددت لو أثرتها أيضًا بشأن الدجل الذي يمارسه البعض

،فقول الرجل أن هناك قرار من مجلس األمن (ايه واهللا هو يقول كذا) واألمم المتحدة!!! بتجميد أمواله

،وأنه ممنوع من حيازة أي أموال كما ادعى يوم خاطبه الشهيد أبوجهاد رحمه اهللا كذبًا ثم صدق نفسه

أقول له وماذا عن صناديق التبرعات اللتي أمام مسجدك والتي سهل جدًا تصويرها؟

!!!!وهي بعلم المخابرات البريطانية التي قطعًا ال تعتبرك إرهابي وإال لما سمحت لك بالكالم أصًال

ثم السيارة ال4×4 الي انا أعرفها وانت تعرفها وتملكها، هل أيضًا تدخل ضمن فيلم مجلس األمن؟

(ثم لماذا لم تلجأ إلى روسيا أو الصين لتفك حصارك يا دولة المال هاني السباعي (عج

.ملحوظة (عج) من باب كونه خريج جامعة رافضية مجوسية
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
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و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد
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