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بشائر           بشائر الموصل
الموصل

 كمين         ضد قوات الكوماندوز الروسيهكمين
ضد قوات الكوماندوز الروسيه

بشرى        بشرى

ووسطية           سالموسطية اإل
اإلنهزام

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

(( ## الدعاء الدعاء # اهللا أكبر خربت أمريكا - بضربة جهادية نووية القاصمة )) 

[ وسطية اإلسالم و وسطية اإلنهزام ] أبي يحيى الليبي # من خطاب الشيخ - مقتطفات  
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  24-5 دولة العراق اإلسالمية/ حصاد اإلنتصارات العسكرية في والية نينوى - قاطع 
الموصل 

دولة العراق اإلسالمية/ التقرير السادس واألربعون _الثامن و العشرون من خطة 5-25 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 590 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
قراءة في إعالن الضربة النووية على أمريكا  

  PM 07:54آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 25-05-2008, 11:21 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 

 قراءة في إعالن الضربة النووية على أمريكا

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
 رتم إخوتي في اهللا كما فكرت لماذا خاطر المجاهدون بإعالن ضربتهم القادمةّهل فك

 لماذا خاطروا بغزوتهم المباركة؟.
 ما الهدف من هكذا مخاطرة؟

 ى منهم بيننا؟؟؟؟؟؟؟ّهل مخاطرتهم هذه هي ألجل دراسة ردود األفعال على هكذا عمل كما يظن المرجئون والصابئة والمجوس ومن واالهم ومن تخف
 هل الهدف إرهاص الشارع األمريكي وإثارة البلبلة والرعب؟؟؟؟

د خطأ نووي أو أنفجار معمل نووي ّى لألمريكان تضليل الناس وإيهامهم أن الضربة مجرّهل الهدف اإلعالن عن العملية الجهادية مسبقا ، حتى ال يتسن
 حتى ال يفطن الغرب إلى الخطر الجهادي الحقيقي؟؟؟

 
 أسئلة كثيرة وغيرها أكثر مما طرأ على بالي.

 ّة خطورتها لفتت ناظريّبة على شدّلكن لفتة كريمة ، طي
 :ّواستقطيت دمعة من محجري

/ 
/ 
/ 

 لقد خاطر المجاهدون بأنفسهم بهكذا إعالن
 لقد خاطروا بغزوتهم الشريفة 

 ومقاصدهم إلعالء كلمة اهللا
 خاطروا بأنفسهم

 خاطروا بتخطيطهم
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 كل هذا لماذا يا ترى؟؟؟؟
 تيّذين يقولون بأن المجاهدين يقتلون اآلمنين واألبرياء من أبناء أمّكل هذا ليدحروا كيد الطغاة ال

 كل هذا لينقذوا مئات بل آالف المسلمين الموجودين في أمريكا
 ة عليهم بعدم اإلقامة في دولة الكفر.ّرغم قيام الحج

 
 ة وهذه المخاطرة من شك.ّفهل بعد هذه الرق

 هل بعد هذا العمل من دسيسة ممكن أن تدس السم في العسل وتصور المجاهدين الشرفاء على غير حقيقتهم.
 

 فإلى كل المسلمين في أمريكا الكافرة أقول:
 انفروا جميعا

 انفروا خفافا وثقاال
 وا بدينكم وال تلتفتوا لجنيهات أو دراهم معدودات زرعتموها في دولة الكفرّانفروا بجلدكم وفر

 إن كنتم آمنتم فقد حان موسم الحصاد
 فتوبوا إلى بارئكم وأنقذوا أنفسكم وأهليكم

 واجتمعوا معنا بالدعاء على األمريكان
 وال تقولوا بعد اإلعالن عن الضربة القادمة _إن شاء اهللا_ أن هناك من ظلمكم

 أو قتل نساءكم وأطفالكم بقلب بارد ودم بارد كما يفعل األمريكان.
 

 لقد خاطر المجاهدون بحياتهم وخطتهم وأنفسهم وغزوتهم ألجلكم 
فماذا أنتم فاعلون؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!.

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

 األعضاء 8 قاموا بالدعاء ألم الفاروق لمشاركته القيمة هذه

غبار خيل  (2008-05-25), باغي الهدى (باألمس), مسلمة لالبد (باألمس), ALGihadya (باألمس), أبو نور (باألمس), أبو الوليد الحجازي
 (باألمس)وحدة القتال رعد (2008-05-25), فرسان الفجر (باألمس), اهللا

#  2    
  

 25-05-2008, 11:27 PM 

 اسد مصر
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 447 
قام بالدعاء: 9

دعي له 95 مرات في 71 
مشاركات 

 صدقت ورب الكعبة 
انها التحذير االخير لمسلمى امريكا بمغادرتها قبل الضربة الرهيبة
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 حرقوص
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 6 
قام بالدعاء: 0

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

 اللهم سدد رمي المجاهدين 
جزاكي اهللا خيرا
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 25-05-2008, 11:34 PM 

 أبو حمزة 2005
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: أينما تكون المعارك ...
المشاركات: 377 

قام بالدعاء: 1
دعي له 74 مرات في 16 

مشاركات 

 اختي الفاضلة ان االعالم هو نصف المعركة 
 وقد يكون االمر علي غير مايظن الكثيرين 

 ان الحرب خدعة 
 

  باستخدام الخدع الحربية ًوالقاعدة هي اكثر االطراف ذكاءا
 

 فالضربات واقعة المحال .... لكن بأي طريقة ولون ستكون هذه هي الخدعة الحقيقية 
 

 في الخدعةًلذا يجب ان نشارك جميعا

    

#  5    
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 ازمراي العتيبي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 418 
قام بالدعاء: 165

دعي له 85 مرات في 49 
مشاركات 

 !!!!!!!الحظت؟؟ ما الحظتم هل
 

e 9u8g0a0l2p
 

 !؟؟ المصادفه هي هل
 

!؟ ذلك أعتقد ال
__________________ 

.
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.
اهللا شهدُأ

ومالئكتة

أجمعين والناس

اإلسالم أنصار يا حبكم على

 عندك من نصر وانصرها لدولتنا مكن اللهم
اليعلمون الناس أكثر ولكن أمره على غالب واهللا

.

.
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 25-05-2008, 11:40 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 

اقتباس:

  ازمراي العتيبيكاتب هذه المشاركة : 

 !!!!!!!الحظت؟؟ ما الحظتم هل
 

e 9u8g0a0l2p
 

 !؟؟ المصادفه هي هل
 

!؟ ذلك أعتقد ال

 إذا كان كذلك سيكون االنتظار مريرا وكذلك هو فرصة وإعطاء وقت للمسلمين للمغادرة
مالحظة ثاقبة ما شاء اهللا كان.

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
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عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با
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 25-05-2008, 11:42 PM 

hammouda99 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 709 
قام بالدعاء: 209

دعي له 118 مرات في 103 
مشاركات 

 اختي الفاضلة ان االعالم هو نصف المعركة
 وقد يكون االمر علي غير مايظن الكثيرين

 ان الحرب خدعة
 

  باستخدام الخدع الحربيةًوالقاعدة هي اكثر االطراف ذكاءا
 

 فالضربات واقعة المحال .... لكن بأي طريقة ولون ستكون هذه هي الخدعة الحقيقية
 

 في الخدعةًلذا يجب ان نشارك جميعا

__________________ 

اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا, و اجعل دولة اإلسالم تقام على أشالئنا و 
 جماجمنا, حتى ننال من أجرها و فضلها, اللهم اجعلنا ممن بموتهم تحيا أمة كاملة...
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 ابا اسامه
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: أرض الخالفة
المشاركات: 2,863 

قام بالدعاء: 286
دعي له 165 مرات في 105 

مشاركات 

 وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته 
جزاك اهللا خير أختنا الفاضله وبارك اهللا فيك

__________________ 
 المبادئ هذه تبليغ ألجل الدنيا من ينفرون الذين القليل هذا من وقليل المبادئ هذه يحملون الذين هم قليل...:::* 

 يمكن وال قليل من قليل من قليل فهم والقيم المبادئ هذه أجل من وأرواحهم دماءهم يقدمون الذين الصفوة هذه وقليل
 *:::...وحده الطريق وهذا الطريق هذا عبر إال المجد إلى نصل أن
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 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 

اقتباس:

  اسد مصركاتب هذه المشاركة : 
  الكعبة ورب صدقت

الرهيبة الضربة قبل بمغادرتها امريكا لمسلمى االخير التحذير انها

إن شاء اهللا يستجيبون
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  10    
  

 25-05-2008, 11:48 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 

اقتباس:

  حرقوصكاتب هذه المشاركة : 
  المجاهدين رمي سدد اللهم
خيرا اهللا جزاكي

د خطاكمّجزاكم اهللا خيرا وسد
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  11    
  

 25-05-2008, 11:49 PM 

 علي محمد66
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 237 
قام بالدعاء: 0

دعي له 19 مرات في 18 
مشاركات 
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اللهم سدد الرمي وثبت االقدام ودمر الكفار

    

#  12    
  

 25-05-2008, 11:51 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 

اقتباس:

  أبو حمزة 2005كاتب هذه المشاركة : 
  المعركة نصف هو االعالم ان الفاضلة اختي
  الكثيرين مايظن غير علي االمر يكون وقد
  خدعة الحرب ان
 

  الحربية الخدع باستخدام ًذكاءا االطراف اكثر هي والقاعدة
 

  الحقيقية الخدعة هي هذه ستكون ولون طريقة بأي لكن .... المحال واقعة فالضربات
 

الخدعة في ًجميعا نشارك ان يجب لذا

 األخ أبو حمزة
 واألخ حمودة

 صدقتم فيما ذهبتم إليه ،فهذا من أحد جوانب اإلعالن
 ولكنني أردت تسليط الضوء على زاوية بعينها

 كم أغنى موضوعي ّولكن رد
جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  13    
  

 25-05-2008, 11:52 PM 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 143 
قام بالدعاء: 30

دعي له 52 مرات في 22 
مشاركات 
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اقتباس:

  علي محمد66كاتب هذه المشاركة : 
الكفار ودمر االقدام وثبت الرمي سدد اللهم

 آمين.
د اهللا خطاكمّسد

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  14    
  

 25-05-2008, 11:52 PM 

hode 
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: في سيارة مفخخة
المشاركات: 1,910 

قام بالدعاء: 83
دعي له 415 مرات في 256 

مشاركات 

 اللهم سدد رمي المجاهدين 
جزاكي اهللا خيرا

__________________ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وساندها وحالفها أسسها ومن بالصحوة عليك اللهم

عنها سكت او ودافع لها برر ومن بالصحوه عليك اللهم

منها والمستفيدين وحلفاءها وقادتها بالصحوة عليك اللهم

رقابهم من المجاهدين مكن اللهم

المخلصين وكل االسالم انصار ورسوله اهللا وانصار االسالم دولة جنود انصر اللهم

    

#  15    
  

 25-05-2008, 11:54 PM 

 ابومصعب الناظوري
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: ما هذا السؤال ؟
المشاركات: 448 
قام بالدعاء: 370

دعي له 163 مرات في 95 
مشاركات 
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 اللهم سدد رمي المجاهدين 
جزاكي اهللا خيرا

__________________ 
اخوكم ابومصعب الناظوري واخوانه في الهكر الجهادي

 
مالحظة العضاء 

كل من يريد شراء برنامج او اي شيء خاص بالنت فنحن نمكن ان نسدي له هده الخدمة 
لوجه اهللا تعالى فقط يراسلني في الخاص

بالشراء عن طريق الفيزا المغتصبة من االسرائليين رغم انوفهم 
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