
 
 

 

 

 إلى الشعوب الغربية
 اآلن خطاب جديد ألسد اإلسالم 

 الشيخ / أبي عبد اهللا -أسامة بن الدن - حفظه اهللا 

 أسباب الصراع في الذكرى 60 الستين لقيام دولة اإلحتالل 
اإلسرائيلي 

 صدى المالحم       صدى المالحم [3] 
 [3]
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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 
رسالة وصلتنى صباح اليوم من احد جنود دولة العراق االسالميه على الخاص ابكتنى  

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

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

األخيرة »>123الصفحة 1 من 5

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 10-05-2008, 11:27 AM 

 محب االمير البغدادى
 

شـعلـة اإلخالص
عضوية غير مفعلة

 

اإلقامة: القدس دولة الخالفه المبشره
المشاركات: 8,448 

قام بالدعاء: 40
دعي له 539 مرات في 218 

مشاركات 
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 رسالة وصلتنى صباح اليوم من احد جنود دولة العراق االسالميه على الخاص ابكتنى

اقتباس:

 ابو هريره 2كاتب هذه المشاركة : 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
  قلبي على والغالي الحبيب اخي

 
 الجزاء خير عنا يجزيك ان اهللا نسئل

 
 عنده من ًوتأيدا اهللا من ًبنصرا للمسلمين حاسمة هي اهللا شاء وان سموها كما الحسمة لمعركة يقال كما الصفر ساعة اقتربت لقد الحبيب اخي

 
  مصور او اعالمي كوني اشترك الن ولكن المعركة هذه في اشترك ان على عزمت لقد الحبيب اخي

 
  والمرتدين الكفار ضد اهللا سبيل في مقاتل كوني ولكن

 
  الشهادة يرزقني سوف اهللا ان قوي احساس عندي اخي يا واهللا

 
  جنان في الخلد دار في القاء امل على اليوم اودعك ان اردت لهذا

 
  بشيء اليك اسئت يوم في اذا تسامحني ان منك ارجو الحبيب اخي

 
 والشهادة والنصر ثبات بل لي ادعو

 
  هللا في اخوك

 
)هريره ابو.########(

 تم حذف اسم اخونا و االستعاضه عنه ب #######
 
 

 الدعاء يا اخوانى ان نرى انتصارات جنود اهللا فى الموصل و ان نرى جثث الصليبيين و البيشمركه تعرض حتى على القنوات العميله 
الدعاء يا اخوانى ان نرى معجزات نصر اهللا للمؤمنين كما سمعنا عنها فى تاريخنا االسالمى و شاهدناه عيانا فى افغانستان ايام حرب 

 االتحاد السوفيتى ان نراها مرة اخرى فى الموصل 
و اهللا ثم و اهللا اعرف نتيجة الحمله مسبقا الن اهللا ابلغنا منذ اربعه عشر قرنا انه حقا عليه ان ينصر المؤمنين و لكن ما يحزننى عدد 

 المدنيين من اهل السنه الذى سيسقط على يد الصليبيين و البيشمركه 
و بالمناسبه احب ان انقل لكم هذه الرؤيا الذى راها اخونا ابو عمر الكردى

 
 

اقتباس:

  ابو عمر الكرديكاتب هذه المشاركة : 

 المنام في الزرقاوي مصعب ابو الشيخ رأيت عمد بال السماء رفع والذي شيء لك اقول
 القريب بالنصر الموصل اهل بشر لي وقال أشهر قبل

 
 
 

 اهللا بإذن العراق تحرير سيتم ومنكم ينصركم اهللا شاء ان
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 فاللهم نصرك اللهم نصرك اللهم ارنا فى الموصل عجائب قدرتك

    

 األعضاء 16 قاموا بالدعاء لمحب االمير البغدادى لمشاركته القيمة هذه

algalaah ,(11-05-2008) (2008-05-10), مضاد علوج BONARO ,(10-05-2008) (2008-05-11), اليفاوي 
ابوتراب  (2008-05-10), الغريب القحطاني (2008-05-10), السعلو (2008-05-10), الزلزلة (2008-05-11), الراحل

جيش  (2008-05-10), حديفة الجزائري (2008-05-10), باغي الهدى (2008-05-11), اسالم فارس (2008-05-11), الجزائري
 (2008-05-10)فيصل2203 (2008-05-10), سما بغداد (2008-05-10), دراجونوف (2008-05-10), الزحف

#  2    
  

 10-05-2008, 12:10 PM 

 طالل االنصارى
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 67 
قام بالدعاء: 6

دعي له 19 مرات في 17 
مشاركات 

 فاللهم نصرك اللهم نصرك اللهم ارنا فى الموصل عجائب قدرتك 
ال حول وال قوة إال بك..............

    

 العضو التالي يدعوا لطالل االنصارى لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)الزلزلة

#  3    
  

 10-05-2008, 12:26 PM 

 محب التوبة
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 8 
قام بالدعاء: 6

دعي له 3 مرات في مشاركة 
واحدة 

بادك ارجوا اهللا الواحد القهار الملك الجبار ان يفرغ على اخوة لي صبراويثبت اقدمهم وينصرهم على القوم الكافرين يارب انجز وعدك الذي وعدته لع
ومكنهم في االرض واقم لهم دينهم الذي ارتضيته لهم يعبدونك اليشركون بك شيئا وابدلهم بدل خوفهم امنا واجعلهم مقيمي للصالة مؤتين للزكاة 

امرين بالمعروف ناهين عن المنكر وصلي اللهم على محمد الضحوك القتال

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لمحب التوبة لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)سما بغداد (2008-05-10), السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  4    
  

 10-05-2008, 12:52 PM 
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 (أبو الحـور)
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: أستشهادستان
المشاركات: 261 

قام بالدعاء: 0
دعي له 43 مرات في 22 

مشاركات 

 اهللا ينصرهم يا شيخ ان تنصرو اهللا ينصركم
 

 ونصر من اهللا وفتح قريب
 

اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين

__________________ 

اهللا يسـهل دربك يا بواسـل فواهللا كـنت نعـم األخ واألب والصـديق .. نسأل اهللا أن يعينـى 
وأن يصبـرنـي

 

اهللا بأذن الجنه الملتقى.. اهللا بأذن الجنه المتلقى التوحيد فرسان يا لي قلتها كما
 

يسر لــي طريق إلى الجهــاد وأن ال يحرمـنــي لـذه الجـهاد في سبــيــلهُأسأل اهللا العظيم أن ي
 
 

لكل من يتذكرني او يقرأ مواضيعي اطلب منه دعوه خالصه من قلبه ان يدعو لي بالشهاده في سبيل اهللا مقبل غير مدبر
 
 

فواهللا أما حياة تسر الصديق .. او ممات يغيض العدى

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء ل(أبو الحـور) لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)سما بغداد (2008-05-10), السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  5    
  

 10-05-2008, 01:08 PM 

 لمتوكل1
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 94 
قام بالدعاء: 30

دعي له 32 مرات في 23 
مشاركات 

اعدائك اسأل اهللا العلي القدير ان يحرسهم بعينه التى ال تنام وان يثبت اقدامهم وان يحفظهم من كيد الكفار ومن واالهم اللهم يا عزيز يا جبار اهزم 
اعداء الدين على ايدي رجال دولة العراق االسالميه في الموصل وفي كل مكان اللهم مكن لدولة االسالم في االرض اللهم احفظ اميرنا ووزير حربه 

من كل مكروه انك ولي ذاك والقادر عليه .

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء للمتوكل1 لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة
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#  6    
  

 10-05-2008, 01:37 PM 

 األستشهاديه
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: في المصلخ البشري لنحر الصحوات والرافضه واألمريكان
المشاركات: 1,310 

قام بالدعاء: 136
دعي له 367 مرات في 251 مشاركات 

 اهللا أكبر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إننا قادمون 
 
 
 
 
 
 

 إننا قادمون 
 
 
 
 
 
 
 

 إننا قادمون 
 
 
 
 
 
 
 

 الذبح + العمليات اإلستشهاديه + العبوات +الصواريخ + البيكا + اإليمان بل هللا وحده ال شريك له + الصبر = النصر بإذن اهللا 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه " العراق جمجمة العرب وكنز اإليمان ومادة األمصار ورمح اهللا في األرض فأطمئنوا فأن رمح اهللا ال ينكسر"
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 قال الشيخ الشهيد بإذن اهللا ابو مصعب الزرقاوي ..
 
 

نحن هنا ال نجاهد الجل حفنة تراب او حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو, كما واننا ال نجاهد ليحل طاغوت عربي مكان طاغوت غربي .لكن جهادنا 
 اسمي واعلي,, اننا نجاهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين كله هللا "وقاتلوهم حتي ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا" 

 
 القوات الصليبيه + الصحوات + الرافضه = الذبح على الطريقه اإلسالميه ( النحر )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 العضو التالي يدعوا الألستشهاديه لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)الزلزلة

#  7    
  

 10-05-2008, 01:40 PM 

 تركي البنشيري
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: دولة العراق االسالمية - والية كاظمة
المشاركات: 800 

قام بالدعاء: 45
دعي له 88 مرات في 67 مشاركات 

اهللا أنصر أهلنا في الموصل على الكفره المجرمين وثبت اقدمهم

__________________ 
  ِومُرَ مٍفَرَ في شَتْرَإذا غام

   ِجومّ النَ بما دونْعَقنَال تَف
 ٍيرِقَ حٍرْ في أمِتْوَ المُمْعَفط

 
 ِظيمَ عٍرْ في أمِتْوَ المِمْعَكط
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 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لتركي البنشيري لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  8    
  

 10-05-2008, 01:42 PM 

 تيم االنصاري
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 16 
قام بالدعاء: 2

دعي له 4 مرات في 2 
مشاركات 

 اللهم نصرك الذي وعدت .. اللهم احفظ االخوة في الموصل و ثبتهم و سدد رميهم و افتح على ايديهم 
اللهم اخذل المالكي وجيشه ..اللهم زلزل االرض من تحت اقدامهم و انصرنا عليهم بحولك و قوتك يا ذا الجالل و االكرام .. اللهم امين

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لتيم االنصاري لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)سما بغداد (2008-05-10), السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  9    
  

 10-05-2008, 01:44 PM 

 طالب رضا الرحمن
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 268 
قام بالدعاء: 102

دعي له 61 مرات في 47 
مشاركات 

 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت

 
 

 اخى الحبيب اذا استشهد صاحبك ابو هريرة ..
 انقل لنا الخبر‘,,,,,,,,ُرجاءا

__________________ 
 اليستوى الحر منا بقاعد او جبان

 
 بعنا الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان‘‘‘‘‘

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لطالب رضا الرحمن لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة
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#  10    
  

 10-05-2008, 01:44 PM 

 طالب رضا الرحمن
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 268 
قام بالدعاء: 102

دعي له 61 مرات في 47 
مشاركات 

 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت

 
 
..

__________________ 
 اليستوى الحر منا بقاعد او جبان

 
 بعنا الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان‘‘‘‘‘

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لطالب رضا الرحمن لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  11    
  

 10-05-2008, 01:48 PM 

 ابو عبد العزيز*
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 86 
قام بالدعاء: 0

دعي له 24 مرات في 19 
مشاركات 

 يقول اهللا سبحانه وتعالى 
  ) (173) سورة آل عمران ُيلِكَوْ الَمْعِنَ وُّا اهللاَنُبْسَ حْواُالَقَ وًاناَيمِ إْمُهَادَزَ فْمُهْوَشْاخَ فْمُكَ لْواُعَمَ جْدَ قَنَّ النَّاسِ إُ النَّاسُمُهَ لَالَ قَينِ: (الَّذ

 
 اخي محب االمير البغدادي :

 
 االمريكان وعمالئهم يحشدون ويتوحدون لقتال اخواننا الموحدين جنود دولة العراق االسالمية نصرها اهللا .

 
 فما هو دور الجيش الالاسالمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
 وما هو موقفك من الجيش الال اسالمي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ارجو االجابة وعدم التهرب من السؤال .
 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء البو عبد العزيز* لمشاركته القيمة هذه
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 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  12    
  

 10-05-2008, 01:51 PM 

 أشهب
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 38 
قام بالدعاء: 1

دعي له 16 مرات في 12 
مشاركات 

أبشروا بنصر اهللا وقرب موعوده

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء ألشهب لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  13    
  

 10-05-2008, 01:51 PM 

elamer73 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,302 
قام بالدعاء: 802

دعي له 442 مرات في 325 
مشاركات 

 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت
 اللهـــــــــــــــــــــــم نصــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــذى وعـــــــــــــــــــدت

 
}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و

__________________ 

 سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم 
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن 
 حالفهم .

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لelamer73 لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  14    
  

 10-05-2008, 01:55 PM 

 حربا على كل حرب
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 38 
قام بالدعاء: 10

دعي له 13 مرات في 7 
مشاركات 
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اللهم انصر مجاهدينا ومكنهم من رقاب الكفرة والمرتدين

__________________ 

(( إما حياة تسر الصديق وإما ممات يكيد العدا ))
اللهم خذ من اروحنا حتي ترضي

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لحربا على كل حرب لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

#  15    
  

 10-05-2008, 01:56 PM 

ALGihadya 
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: فى الفردوس االعلى بإذن اهللا تعالى
المشاركات: 2,807 
قام بالدعاء: 1,479

دعي له 465 مرات في 354 مشاركات 

اللهم إنصر دولة العراق اإلسالمية

__________________ 
 

 ال اله اال اهللا 
"اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى يا رب العالمين"

 
( مدونة شاعر القاعدة النبطي حفظه اهللا) 

 
 )مدونة قاعدة التوحيد والجهاد (
 

 ::..إذا حورب الدين فال رخصة ألحد..::

 
 :: سيد قطب رحمه اهللا ::

 
 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لALGihadya لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-10)السعلو (2008-05-10), الزلزلة

األخيرة »>123الصفحة 1 من 5

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أيمن الظواهري فاضح الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة
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