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بشرى           بشرى 

إلى         إلى األمة اإلسالمية
األمة اإلسالمية

 21-5 بيـان من قيادة جمـاعة أنـصار اإلسالم حـول أحداث نينـوى 

 رسالة إلى  >] بـعنـوان أسامة بن الدن  # من خطاب الشيخ [مـقــتـطـفـات 
األمة اإلسالمـية  

 21-5حركة الشباب المجاهدين/إصالح بين قبيلتين متنازعتين في قرية (كامسوما) 
في إقليم جوبا 

عوب ّ # ترجمة رسالة الشيخ أسامة - حفظه اهللا - "إلى الشبرجاء النشر# 
ة" لمختلف لغاتهم ّالغربي

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 586 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
(((انا من كينيا من سهول السافانا و هذه قصتي مع دولة العراق االسالمية )))  

09:57 آخر زيارة لك : 2008-05-21 كانت 
 PM 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة
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 فاضح الرافضة
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 97

دعي له 174 مرات في 98 
مشاركات 

 (((انا من كينيا من سهول السافانا و هذه قصتي مع دولة العراق االسالمية )))

  (((انا من كينيا من سهول السافانا هذه قصتي مع دولة العراق االسالمية )))
 
 
 

  من سهول السافانا في كينيا الى دوله العراق االسالميه
 
 

 انا من كينيا من سهول السافانا هذه قصتي مع دولة العراق االسالمية 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

انا اخوكم عثمان تراوري , من كينيا وباألخص من سهول السافانا , نظرت الى الساحة الجهادية في العراق , ونظرت الى خطابات وأعمال 
 البعض هناك , فرأيت أن كثيرا منهم ال يفكر اال بالهم العراقي وبالتراب العراقي , فقلت ليس غريبا فهؤالء الوطنيين هم عبيد ألفكار الفاجرين

سايكس وبيكو , وال أظن ان احد البعثيين والقومييين العفنين سيفكر فيني يوما , فمالهؤالء ومالي ؟ كيف لهم ان يفكروا فيني وفي كل 
 المسلمين وهم قد نبذوا االسالم أصال , واتخذوا الوطنية او الوثنية ربا من دون اهللا .

 
 

فقلت في نفسي سأرى الجماعات االسالمية هناك , فهي بالتأكيد من تقدم الوالء على اساس الدين , كيف ال وهم يسمون انفسهم جماعات 
 جهادية اسالمية .

 
 

 وفعال بدأت أقرأ بياناتهم التعريفية عن أنفسهم , فرأيت خيرا كثيرا , ففرحت كثيرا عندما فهمت انهم يحملون همي وهم جميع المسلمين .
 
 

ولكن لألسف فالفرحة لم تدم طويال , فعندما اقتربت منهم اكثر فأكثر , رأيت أغلبهم ال يمتون بصلة لما كتبوه من األطر االسالمية التي عرفوا 
بها عن نفسهم , بل ويالألسف فلقد رأيت ان اغلبهم ال يفترقون عن الجماعات الوطنية والعلمانية اال بالديكور والشكل الخارجي , أما 

ن بالمضمون فهو متشابه وقريب الى حد بعيد , فلقد رأيت تناغما وتفاهما عجيبا بينهم وبين الوطنيين والبعثيين , بل رأيت الكثير من البعثيي
 يعتبرون هذه الفصائل هي المقاومة الشريفة .

 
 

وال أخفيكم أن أكثر ما يهمني كان هو معرفة اهتمامهم بي وبأمثالي من المسلمين المحرومين والمستضعفين في االرض , فوجدت انهم ال 
يكترثون وال يهتمون بجيرانهم المسلمين القريبين منهم في سوريا واالردن والجزيرة , بل وعالقاتهم مميزة وودية مع طواغيت هذه البلدان 
التي تضطهد اخوانهم المسلمين هناك , فاذا كان هذا هو حقيقة خذالنهم لجيرانهم من المسلمين المستضعفين , فكيف سيكون حالهم معي وأنا 

 أبعد عنهم الكثير الكثير !!
 
 

 آه آه , يالسذاجتي , لقد ظننت ان األمل بعد اهللا فيهم , وظننت ان إلتزامهم باسالمهم سيقرب المسافات بيننا بل وسيلغيها , آه آه , وداعا يا
 حلما ظننته حقيقة , وداعا يا من ظننت انكم ستردون لالسالم مجده , وداعا يا من اعتقدت انكم ستضمونني اليكم , وداعا وداعا .

 
 

وأنا في غمرة خيبتي هذه , بدأت جحافل الجوع تغزو معدتي الخاوية , فقلت في نفسي قم يا عثمان واحمل حربتك وابعد عنك هذه االفكار , 
فمالك ومالهم في العراق اذا كانوا يقاتلون من اجل الوطن والتراب والجنسية وسايكس وبيكو , فقمت حامال رمحي وصعدت فوق التلة حزينا 
ا أراقب الغزالن الشهية التي سأصتاد إحداها بعد قليل ألسكت بلحمها ألم الجوع الشديد , وقبل ان أبدأ عملية الصيد الشاقة , اذا بي أسمع صوت

 يناديني من خلفي : ماذا تفعل يا عثمان ؟؟ 
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فالتفت ورائي فاذا هو اخي وحبيبي الشيخ عبداهللا .... , قلت حياك اهللا اخي الحبيب عبداهللا , ها أنا كما ترى احاول اصطياد ما أسد به رمقي , 
فلقد شبعت من االحالم واالوهام التي ظننتها يوما حقيقة , ولكن تبين لي انها خيال , فقال لي اخي عبد اهللا : أي احالم هذه يا عثمان وأي 

خيال ؟ ماهذا الهذيان ؟ فأخبرته قصتي مع المقاومة العراقية كما يحلو ألغلبهم تسمية أنفسهم بها , وأخبرته حقيقة اني ال عالقة لي بهم وال 
 عالقة لهم بي , فأنا لست عراقي فلماذا أهتم بهم وهم ال يهتمون بي وال بأمثالي من غير العراقيين !

 
 

فقال لي الشيخ عبداهللا : هون على نفسك يا عثمان , وأبشر بما يسرك يا اخي الحبيب , فقلت : أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون 
 , فقال الشيخ : بشرناك بالحق فال تكن من القانطين , فقلت : ومن يقنط من رحمة ربه إال الضالون .

 
 

 فقال لي الشيخ عبداهللا , أتعرف ابوعمر البغدادي ؟ قلت من هو ؟ قال أمير دولة العراق اإلسالمية , انه هو وجنوده هم أملنا بعد اهللا , فقلت له
كالم : أملنا نحن؟ ام أمل العراقيين فقط ؟ فقال الشيخ : بل أملنا نحن وأمل العراقيين , بل وأمل كل المسلمين , قلت باهللا عليك زدني من هذا ال

 يا شيخ , فقال أزيدك ان شاء اهللا .
 
 

ان دولة العراق اإلسالمية قد شكلت في المناطق السنية في العراق , قلت فقط هناك ؟ وكيف هي أملي انا هنا ؟ فقال ال تستعجل علي يا عثمان 
, أما سمعت وزير حربها الشيخ ابوحمزة المهاجر عندما قال عن حدود دولتهم بل دولتنا , انها ماهي اال وقفة لوثبة ؟! , قلت أو قال هذا ؟ 
قال نعم , قلت ولماذا اسمه المهاجر ؟ قال ألنه ليس عراقي الجنسية , فهذه الدولة لكل المسلمين وليست للعراقيين فقط , انها دولة األنصار 
 والمهاجرين , انها أمل االمة االسالمية , انها أملي وأملك و أمل كل من ضاق ذرعا بحياة الذل والهوان تحت حكم الطواغيت في هذا الزمان .

بل ان اميرها ابو عمر البغدادي قد قال في إحدى خطبه الصوتية والتي كانت بعنوان " نصر من اهللا وفتح قريب " قال فيها ان هدفنا هو 
 اقامة دولة االسالم من الصين الى األندلس , وان قتالهم ليس لوطنية بغيضة وانما لتكون كلمة اهللا هي العليا .

 
 

 فقلت للشيخ عبداهللا , بشرك اهللا بالخير يا اخي الحبيب , هذه الدولة انا منها وهي مني , هذه هي أملي بعد اهللا , هذه هي التي إما أن صل إليها
 فأقاتل معها , وإما ان تصل إلي فأقاتل معها أيضا ,.

 
 

فقال لي الشيخ عبداهللا بشر بهذا جميع اخوانك فإن النصر قريب بإذن وهاهي بشائره قد الحت باألفق , فائذن لي اآلن يا اخي الحبيب عثمان 
فقد حان موعد االنصراف , فما إن أدار الشيخ ظهره وانطلق , حتى ناديته : يا شيخ عبداهللا ! فالتفت إلي , فقلت له : أخشى أن الغزالن اآلن 
سوف تدعو عليك ! فقال لماذا ؟ فقلت له : ألني بعدما سمعت كالمك المبشر هذا قد انفتحت شهيتي لألكل وقررت أن أصيد غزالين بدل غزال 

 واحد , فضحك الشيخ وانصرف .
وهذه قصتي يا عباد اهللا مع دولة العراق اإلسالمية , التي أهتمت بي وبكل المسلمين وهي في نشأتها , فما بالكم ستفعل عند اشتداد عودها 

 وزيادة قوتها وانتشارها ؟!
 
 

مالحظة : بالنسبة للغزالن, لم أوفق في صيد وال واحدة منها فلقد هربت جميعها , ويبدو انها كانت تسمع لخبر قيام دولة العراق اإلسالمية 
فزاد نشاطها وسرعتها وزاد حرصها على الحياة حتى تحظى بشرف العيش تحت ظل راية االسالم , ولكني على كل حال قد وفقت باصطياد 
أرنب صغير , فلقد كان كسوال , ويبدو لي انه كان وطنيا أو بعثيا فلم يكن متحمسا للعيش تحت راية االسالم , فالتهمته بعدما شويته وسميت 

 عليه , كما سوف تلتهم الدولة االسالمية كل أعدائها من شذاذ اآلفاق بإذن اهللا , بعدما تذبحهم ذبحا شرعيا .
 
 

 والحمدهللا رب العالمين .
 منقول و جزى اهللا كاتبه خير الجزاء

__________________ 
لما حرمه وإن ًلما امر اهللا و إتيانا ً ًقال شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا: وبهذا وامثاله تعرف ان الرافضه اكثر الناس تركا

كثيرا منهم ناشئ عن نطفه خبيثه موضوعه في رحم حرام ولذا ال ترى منهم إال الخبيث إعتقادا وعمال ، وقد قيل : كل شي يرجع الى اصله 

    

 األعضاء 10 قاموا بالدعاء لفاضح الرافضة لمشاركته القيمة هذه
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ذي  (2008-05-19), الزلزلة (2008-05-18), الجواهر (2008-05-18), الدبابة الشيشاني (2008-05-18), مكلوم متابع
وحدة القتال  (2008-05-20), فيصل2203 (2008-05-20), غمندان (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), البجادين

 (2008-05-19)قاهر الرافضة (2008-05-20), رعد

#  2    
  

 18-05-2008, 10:22 PM 

 محمد سيف اهللا
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 155 
قام بالدعاء: 0

دعي له 22 مرات في 16 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لمحمد سيف اهللا لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-18)فاضح الرافضة (2008-05-19), الزلزلة (2008-05-18), الدبابة الشيشاني

#  3    
  

 18-05-2008, 10:24 PM 

 الدبابة الشيشاني
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,026 
قام بالدعاء: 5,333

دعي له 1,798 مرات في 1,075 
مشاركات 

 بارك اهللا لنا فى الكاتب والناقل
 

قصة طيبة مشاء اهللا

__________________ 

االخره عيش اال عيش ال اللهم
 
 

 فانصر
 
 
 
 

}والقاعدة * *طالبان{
 اًيمِكَح اًيمِلَع ُّاهللا َانَكَو َونُجَْري َال اَم ِّاهللا َنِم َونُجَْرتَو َمونَلَْأت اَمَك َونَُملَْأي ْمُنَّهِإَف َونَُملَْأتْ واُونَُكت ِنإ ِمْوَْقال اءَِغْتاب يِفْ واُنَِهت َالَو

*النساء سورة*104 
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 األعضاء 3 قاموا بالدعاء اللدبابة الشيشاني لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-18)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  4    
  

 18-05-2008, 10:26 PM 

 الدبابة الشيشاني
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,026 
قام بالدعاء: 5,333

دعي له 1,798 مرات في 1,075 
مشاركات 

 واهللا فتح نفسى للطعام االخ عثمان غفر اهللا له
 

زكرنى باللحمه ونسانى الفول والطعميه

__________________ 

االخره عيش اال عيش ال اللهم
 
 

 فانصر
 
 
 
 

}والقاعدة * *طالبان{
 اًيمِكَح اًيمِلَع ُّاهللا َانَكَو َونُجَْري َال اَم ِّاهللا َنِم َونُجَْرتَو َمونَلَْأت اَمَك َونَُملَْأي ْمُنَّهِإَف َونَُملَْأتْ واُونَُكت ِنإ ِمْوَْقال اءَِغْتاب يِفْ واُنَِهت َالَو

*النساء سورة*104 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء اللدبابة الشيشاني لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  5    
  

 18-05-2008, 10:36 PM 

 فاضح الرافضة
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 97

دعي له 174 مرات في 98 
مشاركات 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148314
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اقتباس:

  محمد سيف اهللاكاتب هذه المشاركة : 
خيرا اهللا جزاك

 جزاك اهللا مثلة اخي الحبيب
واشكرك على المرور

__________________ 
لما حرمه وإن ًلما امر اهللا و إتيانا ً ًقال شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا: وبهذا وامثاله تعرف ان الرافضه اكثر الناس تركا

كثيرا منهم ناشئ عن نطفه خبيثه موضوعه في رحم حرام ولذا ال ترى منهم إال الخبيث إعتقادا وعمال ، وقد قيل : كل شي يرجع الى اصله 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لفاضح الرافضة لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  6    
  

 18-05-2008, 10:59 PM 

 وميض قلم !
  

المشاركات: 1,738 
قام بالدعاء: 354

دعي له 1,228 مرات في 364 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخي الحبيب فاضح الرافضة
وبارك اهللا في كاتب هذة الدرر ,

__________________ 
"  نبني مجد أمتناًمعا"

 نسأل اهللا اإلخالص في القول والعمل

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لوميض قلم ! لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-18)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  7    
  

 18-05-2008, 11:17 PM 

 فاضح الرافضة
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 97

دعي له 174 مرات في 98 
مشاركات 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148314
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اقتباس:

  الدبابة الشيشانيكاتب هذه المشاركة : 
 له اهللا غفر عثمان االخ للطعام نفسى فتح واهللا

 
والطعميه الفول ونسانى باللحمه زكرنى

 اوعى يا سيدي تفكر في غير الفول والطعمية
 اللحمة راح تلعب في ابو الميزانية .

 يا الدبابة الشيشانية .
 اللحمة دي محتاقة فلوووس

 انت فاكر نفسك في غابات افريقيا مثل االخ عثمان 
 بتحمل رمحك وتصطاد الغزالن ..

 
 هههههه امزح معك ياغالي 

 ال حرمنا اهللا من ردودك وتعليقاتك
 الرائعة اخي الدبابة الشيشانية ... 

وجزاك اهللا خير
__________________ 

لما حرمه وإن ًلما امر اهللا و إتيانا ً ًقال شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا: وبهذا وامثاله تعرف ان الرافضه اكثر الناس تركا
كثيرا منهم ناشئ عن نطفه خبيثه موضوعه في رحم حرام ولذا ال ترى منهم إال الخبيث إعتقادا وعمال ، وقد قيل : كل شي يرجع الى اصله 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لفاضح الرافضة لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  8    
  

 18-05-2008, 11:19 PM 

 اسد مصر
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 426 
قام بالدعاء: 9

دعي له 86 مرات في 65 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخي الحبيب فاضح الرافضة
وبارك اهللا في كاتب هذة الدرر ,

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء السد مصر لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-18)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  9    
  

 18-05-2008, 11:25 PM 

 مكلوم متابع
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 105 
قام بالدعاء: 65

دعي له 23 مرات في 19 
مشاركات 
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 بارك اهللا في الطار والناقل
 

 نهاية القصة لها مغزى وبعد جميل، بارك اهللا فيكم
 

 فتأملها يرحمك اهللا
مالحظة : بالنسبة للغزالن, لم أوفق في صيد وال واحدة منها فلقد هربت جميعها , ويبدو انها كانت تسمع لخبر قيام دولة العراق اإلسالمية فزاد 

نشاطها وسرعتها وزاد حرصها على الحياة حتى تحظى بشرف العيش تحت ظل راية االسالم , ولكني على كل حال قد وفقت باصطياد أرنب صغير , 
تلتهم فلقد كان كسوال , ويبدو لي انه كان وطنيا أو بعثيا فلم يكن متحمسا للعيش تحت راية االسالم , فالتهمته بعدما شويته وسميت عليه , كما سوف 

الدولة االسالمية كل أعدائها من شذاذ اآلفاق بإذن اهللا , بعدما تذبحهم ذبحا شرعيا .

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لمكلوم متابع لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-18)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  10    
  

 18-05-2008, 11:33 PM 

 فاضح الرافضة
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 97

دعي له 174 مرات في 98 
مشاركات 

اقتباس:

  وميض قلم !كاتب هذه المشاركة : 
 الرافضة فاضح الحبيب اخي فيك اهللا بارك
 ,الدرر هذة كاتب في اهللا وبارك

 وفيك اهللا يبارك اخي الغالي ابو رغد 
شرفني مرورك وتعليقك 

ووفقك اهللا اخي الحبيب ونفع بك . 
__________________ 

لما حرمه وإن ًلما امر اهللا و إتيانا ً ًقال شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا: وبهذا وامثاله تعرف ان الرافضه اكثر الناس تركا
كثيرا منهم ناشئ عن نطفه خبيثه موضوعه في رحم حرام ولذا ال ترى منهم إال الخبيث إعتقادا وعمال ، وقد قيل : كل شي يرجع الى اصله 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لفاضح الرافضة لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  11    
  

 18-05-2008, 11:44 PM 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 605 
قام بالدعاء: 17

دعي له 315 مرات في 136 
مشاركات 
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 جزاك اهللا خير أخي فاضح الرافضة قصة جميلة جدا و رائعة بارك اهللا فيك
أخوك و محبك شامل فاضح اإلخوان الفلسين

__________________ 
 اإلعداد بمواضيع مدونتي

http://shamelmosel.jeeran.com/prep 
 

 مدونتي بالمواضيع العادية
http://shamelmosel.jeeran.com 

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لشامل البغدادي لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  12    
  

 19-05-2008, 12:15 AM 

 فاضح الرافضة
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 596 
قام بالدعاء: 97

دعي له 174 مرات في 98 
مشاركات 

اقتباس:

  اسد مصركاتب هذه المشاركة : 
 الرافضة فاضح الحبيب اخي فيك اهللا بارك
 ,الدرر هذة كاتب في اهللا وبارك

 وفيك بارك اهللا اخي الحبيب اسد مصر
اشكرك على مرورك الطيب 

__________________ 
لما حرمه وإن ًلما امر اهللا و إتيانا ً ًقال شيخ االسالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا: وبهذا وامثاله تعرف ان الرافضه اكثر الناس تركا

كثيرا منهم ناشئ عن نطفه خبيثه موضوعه في رحم حرام ولذا ال ترى منهم إال الخبيث إعتقادا وعمال ، وقد قيل : كل شي يرجع الى اصله 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لفاضح الرافضة لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-19)سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

#  13    
  

 19-05-2008, 12:24 AM 

 الجواهر
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 880 
قام بالدعاء: 646

دعي له 155 مرات في 96 
مشاركات 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 د وعلى آله وصحبه أجمعينّوالصالة والسالم على حبيبنا محم

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

 اشةّاضة الجيّبة الفيّبارك اهللا في كاتب هذه الكلمات الطي
 وبارك اهللا في ناقلها الكريم

 جزاكما اهللا خير الجزآء وبارك لكما فيه 
 أسأل اهللا أن يحفظ لنا المسلمين في كينيا والنيجر وسآئر بالد المسلمين

 آمينّاللهم
 

 حفّ الزّ واعلم أنً عيناّ وقرًأخي الفاضل عثمان تراوري طب نفسا
  على األرض فواهللا من ناشدت هم بإذن اهللاٍ شبرّسيصل إلى كل

 ما هو صبر ساعة فال تحزنوا وال تهنواّأهلك وناصريك بإذن اهللا إن
 ل سبحانهِ وعال أن ينسى أو يهمّ اهللا حاشاه جلّفإن

 ة أهلك وإمارة أفغانستانّاك اهللا ونحن أهلك والدولة اإلسالميّفحي
  هو من أهلكّ مسلم حرّأهلك وتنظيم القاعدة أهلك وكل

ومال هم أهلكّوإمارة القوقاز والشيشان أهلك وإمارة الص
 

 فالصبر الصبر فأنتم لستم وحدكم يحفظكم اهللا 
 ذيّانا ونعيش لذلك اليوم الّأسأل اهللا أن ينصركم وإي

 وحيد وفي اآلخرة تحت ّسنستظلُّ فيه تحت راية الت
 ه سبحانه وهو السميع المجيبّ ظلّ إالّ عرش اهللا يوم ال ظلّظل

 وإليه الرجوع
فيسألنا جميعا

 
 والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 المغتربّأخوك في اهللا الكردي
__________________ 

 قريبٌ من اهللا وفتحٌنصر
 أحيا بها وأموت عليهاٌ اهللا كلمةّآل إله إال

بإذن اهللا
عملي في سبيل اهللا وأجري على اهللا

ةّ البريّقاطعوا علمآء السالطين فهم شر
ة وعثراتهاّة اإلسالميّفهم سبب بآلء األم

وخرابها وانتهاك شرفها
ى يؤفكونّقاتلهم اهللا أن

    

 األعضاء 4 قاموا بالدعاء اللجواهر لمشاركته القيمة هذه

bkhra ,(21-05-2008) (2008-05-20)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة 

#  14    
  

 19-05-2008, 12:53 AM 
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 فؤاد احمد
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 92 
قام بالدعاء: 41

دعي له 26 مرات في 18 
مشاركات 

 بارك اهللا في الناقل والكاتب
اللهم انصر دوله االسالم في كل مكان

    

 األعضاء 4 قاموا بالدعاء لفؤاد احمد لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-20)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة (2008-05-19), أبو األسود السفاك

#  15    
  

 19-05-2008, 01:05 AM 

fares el islam 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 520 
قام بالدعاء: 31

دعي له 74 مرات في 58 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخي الكريم 
 قصة تشفي الصدور

الدولة االسالمية في العراق املنا بعد اهللا في الدنيا

__________________ 
اللهم انصر دولة العراق االسالمية و اجعلها نواة الخالفة االسالمية على منهج النبوة 

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لfares el islam لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-20)فاضح الرافضة (2008-05-19), سما بغداد (2008-05-19), الزلزلة

>123الصفحة 1 من 3

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ اسامة بن الدن قاهر األمريكان من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.PM 06:13جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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