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عمليه ستوكھلم وما الفائده من مثل ھذه العمليات ---للنقاش  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

مضى  1522يوما ً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  ..وستظل باقية بإذن ﷲ
روابط شبكة شموخ اإلسالم أعزھا ﷲ | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي  | 2الرابط الرقمي المشفر | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر |

اإلخوة أصحاب اإلتصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر الستايالت الخاصة دون بنرات ھنا أو ھنا

ألول مرة  #سلسلة  ] #التنظيم واإلدارة في اإلسالم [  : #1#المقدمة  #للشيخ المجاھد :أبي طالل القاسمي

رماية  #السحاب  #تقدم  ] #المحرقة  : 5رماية مدفع  82على قاعدة واتابور  -والية كنر [

 # 4السحاب  #تقدم ] المحرقة  : 4رماية مدفع  82على قاعدة واتا بور  -والية كنر [
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منتديات شبكة شموخ اإلسالم < قسم المنتديات العامة < منتدى قضايا األمة

عمليه ستوكھلم وما الفائده من مثل ھذه العمليات ---للنقاش

اسم العضو اسم العضو

حفظ البيانات؟

كلمة المرور

التعليمات

كن عونا إلخوانك وساھم في رقي إعالمنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة أيقونة

التقويم

) تقرير مشاركة سيئة (
الصفحة  1من 2

< 2 1

أدوات الموضوع
منذ  16ساعات

الرايه السوداء
شامخ محرض

#1
المشاركات 81 :

عمليه ستوكھلم وما الفائده من مثل ھذه العمليات ---للنقاش

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الحمد رب العالمين والصاله والسالم على افضل المرسلين
اللھم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا
السالم عليكم ورحمه ﷲ وبركاته
الموضوع المطروح ھو العمليات االسشھاديه التى لم يقدر لھا النجاح )فما يظھر للناس(
والثمار الى يفترض لنا االستفاده منھا واصل ھذا الموضوع ان يكون مطروح للنقاش واالضافه
ارجو من ﷲ ان يجعل كلماتنا تطبيقا العمالنا وان يرزقنا الجھاد في سبيله
وتأتي مناسبه ھذا الموضوع مع العمليات التي تمت في السويد والتى نحتسب اصحابھا عند رب العالمين
ونسأل ﷲ ان يكتب لھم االجر الكامل وان يكتب لمنفذھا الشھاده في سبيله
واول ما يخطر ببالي ھو االجر والفائده فمن يقوم بھذه العمليات ھو فى النھايه يسعى الي االجر والأعلم
اجر اعظم من ھذا وبالتالي فھو له الحق بأن يعمل ما يشاء لينجو ويدخل الجنه وھل ھناك ما ھو افضل من
ذلك وليس لنا ان ناتي ونقول ماذا استفاد وحتى ولو قبض عليه فان ﷲ لن يضيعه وھو له االجر الكامل
وبالتالي فھو افضل مليون ضعف ممن يجلس في بيته وفي حضن امرأته ويقول ماذا ساستفيد لو قمت
بھذا العمل وما ماذا سافيد امتي وغير ذلك من وسايس الشيطان والتي نحاجج انفسنا بھا ونقنع نفوسنا
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الضعيفه بان من يقوم بمثل ھذه االعمال ال يستفيد .
ثانيا الفائده المرجوه لالسالم وامه االسالم ولنا ان ننظر الي فتح المسلمون للقسطنطيه كعبره وكما نعلم ان
القسطنطنيه قد فتحت في عھد العثمانيون وبقياده محمد الفاتح ولكن ھل نعلم كم من المحاوالت التى قام
بھا المسلمون لفتحھا ولم تنجح وھل نعلم انه استغرقھم  400عام من المحاوالت الغير ناجحه حتى وفقھم
ﷲ الي فتحھا ھل سمعنا انه خرج من المسلمين من قال لھم ماذا كنتم تستفدون من المحاوالت الغير
ناجحه ,ان نجاح اي امر ال يتم احيانا اال بعد ان يمر بعقبات ومراحل من االخطاء العديده حتى اذا وصل او
تم كان في حالته الكامله فاول ما يجب ان نعلمه انه ال بد من تلك العمليات وال بد ان تكون ھناك عمليات
غير كامله وذلك حسب تقديري السباب التاليه
حتى يتم بھا معرفه احوالنا اتجاه رب العالمين ومقدار يقيننا
ويتم بھا تطوير اساليبنا وطرق المعركه والقتال الي الحاله المطلوبه
ويتم بھا اخيرا تقدير قوه عدونا ورده فعله وقدره تحمله
ثالثا نتائج العمليات واثارھا وھو لب غايه االمر كله بالنسبه الي قادتنا فان معركتنا مع عدونا طويله ونحن
نسعى الي قھره فاول ما يجب قھره ھو تدميره ماديا وكلنا يعلم ان من نتائج تلك العمليات ھو الزياده
العاليه في وسائل االمن التى يقوم بھا عدونا والخسائر الماديه العاليه وحاله الخوف والرعب التى تصيبھم
التى تنتج عن ذلك وھذا وﷲ ھو اكثر ما يسعدنا .
اخواني ارجو ان ال اكون قد اطلت وسامحوني وكما قلنا ان ھذا الموضوع مطروح للنقاش واالضافه حتى
تعم الفائده لنا
اخوكم
اللھم اغفر لنا ذنوبنا وطھر قلوبنا واحشرنا مع الصالحين
اللھم احفظ جنود االسالم وقاده المجاھدين

منذ  15ساعات

الرعدالشيشانى
شامخ جديد

#2
المشاركات 28 :

بارك ﷲ فيك كما ذكرت الھدف ليس احداث قتلي كثر فھذه فعال اول عملية لكن كفاھم الذعر والخوف ومعرفة انھم ال يعيشوا في امان مادام لھم
وجود في افغانستان واري ان االخ رحمه ﷲ كان عليه ان يحدد وقت عيد الميال لضرب ستوكھولم ﷲ اعلم يمكن ستوكھولم تزلزل في عيد الميالد
فرحمه ﷲ فاز ورب الكعبه

#3

منذ  15ساعات

ابو سليمان الناصر
شامخ محرض

المشاركات 222 :

انتظروا الفيديو للسيارة المفخخة بعد دقائق قليلة ان شاء ﷲ ...جاري رفع الفيديو.

منذ  14ساعات
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ابو سليمان الناصر

المشاركات 222 :

شامخ محرض

اسف النه لم يتم تحميل الفيديو الذي عندي بسبب ضعف االتصال لكن رغم ذلك اقدم لكم موقع االخبار السويدي ھذا الذي فيه فيديو للسيارة
المفخخة.
http://svtplay.se/v/2266060/rapport/...266,1,f,123759

#5

منذ  14ساعات

الرعدالشيشانى

المشاركات 28 :

شامخ جديد

بارك ﷲ فيك اخي الحبيب

#6

منذ  13ساعات

abdelhamid31

المشاركات 210 :

شامخ محرض

اللھم انصر المجاھدين في كل مكان

#7

منذ  13ساعات

عبد ﷲ النقباوي

المشاركات 51 :

شامخ محرض

ھل صدر بيان من جھة ما تتبنى العملية .؟
التحليالت تأتي بعد اتضاح الصورة كاملة .
نسال ﷲ ان يتقبل شھدائنا في عليين .

#8

منذ  11ساعات

أوان النصر
مراقبة شبكة شموخ اإلسالم

المشاركات 224 :

وعليكم السالم
بارك ﷲ فيكم
مالحظة:
األخ لم ينسب العملية ألحد وإنما النقاش حول العمليات التي التنجح ظاھرا وأثر ذلك

#9

منذ  11ساعات

abc
شامخ محرض
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منذ  10ساعات

3aid
شامخ محرض

#10
المشاركات 338 :

السالم عليكم و رحمة ﷲ بارك ﷲ فيك أخي على فتح ھذا الموضوع  ،و أضيف إلى النقاش ھذا السؤال ،
ھل عملية وسط مدينة أوروبية تحتاج إلى عملية إستشھادية ؟ المدن األوروبية ليست فيھا جيوش في
الشوارع و ال معابر مرور للمراقبة كما ھو حال مناطق الجھاد كأفغانستان العراق الشيشان الصومال و
غيرھا من الجبھات التي يصعب على المجاھدين تنفيذ عمليات أحيانا دون اللجوء إلى اإلستشھادية حيث
يجب إقتحام سد المراقبة أو بوابة وكر الطواغيت أو كباقي العمليات اإلستشھادية التي قام بھا بعض
إخواننا لقطف بعض الرؤوس النتنة كمسعود ،و محمد بن نايف و كعمليات الطائرات و ھكذا  ،فبغض
النظر عن كون عملية استوكھولم نجحت أم ال و لكن السؤال ھو ھل يفزع للعمليات اإلستشھادية في كل
األعمال؟

منذ  9ساعات

محمد الخطيب
شامخ جديد

#11
المشاركات 16 :

السالم عليكم
اوافق اخي الرايه السوداء برايه والعمليه لھا تاثير نفسي وامني كبير واعتبرھا ناجحه بكل المعايير

منذ  6ساعات

محب المجاھدين*
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

#12
المشاركات 1,091 :

السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته
بارك ﷲ فيك أخي الحبيب على ھذه المبادرة الطيبة التي نسأل ﷲ أن يبارك فيھا و ينفع بھا.
........
 -1إنَّ مثل ھذه العمليات تلعب دورا مھما في تحريض المترددين عن القيام بعمليات فردية
 -2إ ّنھا رسالة واضحة للمترددين و القاعدين على حد سواء مفادھا :بأنه قد آن األوان للعمل و لم يعد ھناك مجال للتردد ألن الجھاد مفروض على
الجميع و متاح للجميع و لم يبق فيه عذر ألحد.
و قد رأينا مشايخ الجھاد )كالشيخ أنور العولقي-حفظه ﷲ (-يحرضون على ذالك و يحثون الشباب على القيام بمثل تلك العمليات بل إن الشيخ قد
أثنى على األخوين نضال و عمر الفاروق بسبب عملياتھم الفردية المباركة.
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فھؤالء اإلخوة بحسب رأيي -و ﷲ أعلم -مفاتيح للخير و بإذن ﷲ ستُكتب لھم أجورھم مضاعفة عند رب العالمين ألنھم جاھدوا بمفردھم و لم
تأخذھم في ﷲ لومة الئم ملبين نداء المولى جل َّ و عال
س الَّذِينَ َك َف ُروا َو َّ
ض ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َع َسى َّ
شدُّ َت ْنك ً
شدُّ َبأْ ًسا َوأَ َ
ﷲ ُ أَ َ
يل َّ ِ
ِيال { ]النساء [84 :
ف ِإ َّال َن ْف َس َك َو َح ِّر ِ
ف َبأْ َ
ﷲ ُ أَنْ َي ُك َّ
ﷲ َال تُ َكلَّ ُ
}ف َقاتِلْ فِي َس ِب ِ
نسأل ﷲ أن يتقبل منھم و أن ال يفتننا بعدھم ،و نسأله أن يثبتنا على الحق و يوفقنا لنصرة الدين حتى نلقاه و ھو راض ع َّنا،آمين

الصفحة  1من 2

< 2 1

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع

كتابة مواضيع
كتابة ردود
إرفاق ملفات
تعديل مشاركاتك

أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى

جميع األوقات بتوقيت  .GMTالساعة اآلن .AM 12:17
منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

تنـويـه
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث
االنتماء التنظيمي بل انتماؤنا ووالؤنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة
المنصورة علما وعمال وخلقا كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ
أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر

شموخ اإلسالم  /الميثاق © 2010-1431
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