
 
 

 

 

        

 الكلمة المرئية للمتحدث اإلعالمي بوالية نينوى - لدولة العراق اإلسالمية
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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 
سؤال وجواب عن الضربه القادمه في عقر دار الكفار أمريكا ..  

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

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 AM 01:07 ,اليوم 

 أسامة األسد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 392 
قام بالدعاء: 4

دعي له 399 مرات في 88 
مشاركات 

 سؤال وجواب عن الضربه القادمه في عقر دار الكفار أمريكا .. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

الحمدهللا وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده .
 

هذا الموضوع ليس بموضوع وهمي أبدا بل قائم على أدلة ملموسه مصورة ومسموعه وهي موجوده في العديد من إصدارات السحاب 
ومصرح بها من قبل التنظيم ولكن يعلم اهللا لوال أنه ال يجوز أبدا مساعدة الكفار على المسلمين وأنه كفر لصرحت بأسماء اإلصدارات 
واألدلة الموجوده بها , ولكني آثرت أن أشفي صدور المؤمنين بهذا الموضوع بإذن اهللا تعالى وإغاظة الكافرين والمرتدين وجعلهم ال 

ينامون ليال وال نهارا , وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون .
 

السؤال األول :
 

هل دخل المجاهدون ألمريكا ..؟؟
 

الجواب :
 

نعم دخلوا منذ فترة طويله وجهزوا أمورهم إما في نفس دخول الطيارين أو قبلهم أما بعدهم فال , إلن أمريكا نشرت صورا كما تذكرون لعدد 
من المطلوبين الذين يظنون أنهم تسللوا لداخلها من بينهم عدنان الشكري وهو دكتور في الفيزياء النووية وقد نشرت صوره على جميع 
محطات البنزين ومراكز المباحث والمخابرات والشرط في أمريكا ومعه مجموعه أخرى من المطلوبين وال زال البحث عنهم جاريا ولن 
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يجدوهم بإذن اهللا تعالى ..
 

عدنان الشكري جمعه واألخ الذي معه ال أعرف إسمه , وقد كان لي صديق في أمريكا يدرس هناك أخبرني بأن هذه الصور موجوده في كل 
مكان حتى في بقاالت ومحالت تعبئة الوقود في أمريكا .فاللهم لك الحمد والمنه , وهذا من إرهاب العدو النفسي فلله الفضل والمنه .

 

 
 
 
 

السؤال الثاني :
 

ما هو نوع الضربه وهل هي قاتله ..؟؟
 
 

الجواب :
 

الضربه هي ضربه لإلباده الجماعيه .. هذا ما أقوله وستركز على أهم مدن أمريكا بإذن اهللا تعالى وستفتتها لدويالت بعون اهللا وتوفيقه , 
وهذا التحليل ليس من عندي بل مما رأيته من التصريحات والتعريض بها في كثير من إصدارات السحاب وكلمات القادة حفظهم اهللا ويمكن 
ألي لبيب فهيم أن يراها ويفهمها , مع أني أقول أنها لن تكون في تصور الكفار إلنهم لم يكونوا يتخيلون أن تكون طائراتهم سالحا ضدهم , 

والقاعده فعال أدخلت المجاهدين وذلك بواسطة إستشهادي ضحى نحسبه واهللا حسيبه من أجل ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا , فلله در 
هؤالء الرجال .

 
 
 

السؤال الثاني :
 

متى موعد الضربه ..؟؟
 

الجواب :
 

الجواب ما ترون ال ما تسمعون يا عباد الصليب .
 
 
 

السؤال الثالث : 
 

ما هو نوع السالح المستخدم ..؟؟
 

الجواب :
 

سالح ال يتخيله أحد أن القاعده تملكه .. وهذا تعريض مني .. نسأل اهللا أن يمكن للمجاهدين ويمدهم بمدد من عنده إنه ولي ذلك والقادر 
عليه ..

 
 

السؤال الرابع :
 

كيف عرفت كل هذه المعلومات وهل يمكن أن تدلنا على مكانها .؟
 

الجواب : 



 
نعم , إتصل على هذا اإليميل ويعطونك اإلجابه مباشره 

 
القاعده @أفغانستان .إماره . طالبان .

 
وإن شاء اهللا يعطونك اإلجابه .

 
 
 
 

وهنا تنتهي أهم األسئله واألجوبه عليها ..
 
 
 

هذا ما رأيته في الحلم وأحببت أن أطرحه عليكم 
 

ألشفي قلوب المؤمنين وأغيظ قلوب المنافقين , خاصة عمالء راند المخنثين الخبثاء الذين يدعون حب المجاهدين ويندسون بيننا بأسماء 
جهاديه تاره وأسماء إنجليزيه تارة أخرى ومشاركاتهم باألالف ومواضيعهم أتفه من بعرة الحمار , ليستميلوا ضعفاء النفوس ويخترقوا 

صفوف المجاهدين وأنصارهم .
 
 

ولكن الكفار والمنافقين الذين يعملون معهم للتجسس على المسلمين نسوا أن اهللا عز وجل قال وإن قال اهللا سقط كل قول 
 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللا لمع المحسنين .
 
 
 
 

واهللا أكبر والعزة هللا جميعا ولكن المنافقين والكفار ال يعلمون 
 

والحمدهللا رب العالمين 
 

وكتبه أخوكم 
 

أسامة األسد .
 
 
 
 

__________________ 
من إنتصر على نفسه وهواه فحق على اهللا أن ينصره في مواطن مقارعة األعداء وأن يثبته ويعلي رايته 

 فإثبتوا وأذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون

    

 األعضاء 10 قاموا بالدعاء ألسامة األسد لمشاركته القيمة هذه

عبد  (اليوم), ossama2001 (اليوم), جيش الزحف (اليوم), genial (اليوم), محب اإلرهاب (اليوم), ahmed99 (اليوم), أبو قندهار
 (اليوم)طكورسا (اليوم), طالب رضا الرحمن (اليوم), فرسان الفجر (اليوم), ابّالوه
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#  2    
  

 AM 01:12 ,اليوم 

 فتى الشام
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 270 
قام بالدعاء: 0

دعي له 34 مرات في 23 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك
ههههههههه

__________________ 

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
 

ة و أعضاء و أنصار اللهم احفظ المجاهدين وأنصارهم أينما كانوا ، اللهم احفظ لنا قادة الجهاد وعلى رأسهم أسد اإلسال م الشيخ أسامة بن الدن ، اللهم احفظ قاد
 القاعدة في كل بقعة من بقاع األرض

    

 العضو التالي يدعوا لفتى الشام لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  3    
  

 AM 01:21 ,اليوم 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,063 
قام بالدعاء: 1,339

دعي له 976 مرات في 668 
مشاركات 

  إن شاء اهللاًخيرا
 

اللهم سدد الرمي وثبت األقدام

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق

    

 العضو التالي يدعوا لباغي الهدى لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 
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#  4    
  

 AM 02:18 ,اليوم 

 ابا عبد اهللا
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,058 
قام بالدعاء: 800

دعي له 336 مرات في 291 
مشاركات 

  إن شاء اهللاًخيرا
 

 اللهم سدد الرمي وثبت األقدام
 

جزاك اهللا خيرا أخي الحبيب

__________________ 

 اهللا سبيل في الشهادة
 

 ))اهللا لعبادة وسيلة اكرم((  :هي
 
 

القلب من صادقه دعوة من التنسونا

الممات حتى الثبات أسألك إني اللهم
 

,,,,
 
 

اهللا في يااخواني تكفون
 

اهللا سبيل في وشهادة بجهاد لي ادعوا

 
    

 العضو التالي يدعوا البا عبد اهللا لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  5    
  

 AM 03:41 ,اليوم 

 عبيدة المهاجر
 

شخصية المعة
 

ْــــابَرهِ اإلُــــةَعِامَاإلقامة: ج
المشاركات: 1,604 

قام بالدعاء: 25
دعي له 209 مرات في 98 

مشاركات 
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اقتباس:

  أسامة األسدكاتب هذه المشاركة : 

 عليكم أطرحه أن وأحببت الحلم في رأيته ما هذا

 
 

ـك ّأضحـك اهللا سـنـ
 بـقي هذا السؤال : إذا كـان ما تقـوله حلـم ، فهـل الصورة التي عرضتهـا علينـا هي ضمن الحلم ؟! 

 
 ستقـبلية .. بإذن اهللاُ الحـقـيـقة المـُ .. حلمك كأنـهًعمومـا

 
__________________ 

اللهم انصر ثلة المخلصين:
 
 

مبغضي أعداء الدين ..
دينّحَة الموَقادة وجنود دول

 
 

وأصحاب السبق الميامين ..
مينَنة النبي األُأنصار اإلسالم وس

 
 

اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واجعل تحرير
مسرى محمد (صلى اهللا عليه وسلم) على أيديهم ..

 
 
 
 

عبيـــــدة المهاجــــر
 اهللا)َ حتى يــأذنٍ(مــاض

 شهــادةوإما نصــر فإما
......................................

    

 العضو التالي يدعوا لعبيدة المهاجر لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  6    
  

 AM 03:52 ,اليوم 

 رمزى بن الشيبه
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 671 
قام بالدعاء: 0

دعي له 163 مرات في 121 
مشاركات 
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  إن شاء اهللاًخيرا
 

 اللهم سدد الرمي وثبت األقدام
 

جزاك اهللا خيرا أخي الحبيب

__________________ 
 )أسامــــــــــــه حفظك اهللا ياشيخ ( 
 ) أيمـــــــــــن حفظك اهللا ياشيخ ( 

 )رأباعمــــــــــــحفظك اهللا يا ( 
 )أبا حمـــــــــزهحفظك اهللا يا ( 

 )المؤمنينأميـــر (ياحفظك اهللا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 حفظ اهللا األخوه األحباب
 )محب رؤيه الرحمن (

 ( الدبابه الشيشان )
 ( محب األميرالبغدادى)

 (القاعـــــــــــــــــــد )
 ( الشيخ الزرقـــــاوى )
 ( المريقــــــــــــــــب )

 واألخوه جميعا ورزقنا وأياكم الشهاده

    

 العضو التالي يدعوا لرمزى بن الشيبه لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  7    
  

 AM 04:51 ,اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,763 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,233 مرات في 983 
مشاركات 

  إن شاء اهللاًخيرا
 

اللهم سدد الرمي وثبت األقدام

__________________ 
اللهم احفظ دولة العراق اإلسالمية 

 واحفظ أميرنا أبي عمر البغدادي
 وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان

http://img522.imageshack.us/img522/5024/sayingxk9.gif 
 

    

 العضو التالي يدعوا ألسود الشرى لمشاركته القيمة هذه
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genial(اليوم) 

#  8    
  

 AM 04:56 ,اليوم 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ## مع االرهــابيين !! اينما كانـــــوا ##
المشاركات: 5,494 

قام بالدعاء: 390
دعي له 994 مرات في 677 مشاركات 

 إن شاء اهللاًخيرا

__________________ 
 

 حصريا Office Ultimate 2007 + تفعيل+تعريب+واجهة 2003
 

 هنا جميع االناشيد الجميلة والرائعة للمنشد االخ(االنصاري) حفظه اهللا
 

 الموضوع الشامل في شرح برنامج Nero لنسخ االسطوانات
 

 مصحف التجويد المرمز اروع من الخيال
 

 هنا الموضوع الخاص بطلبات البرامج
 
 

 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 فانصر األنصار والمهاجرة

 
    

 العضو التالي يدعوا لحفيد بن الدن لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  9    
  

 AM 05:00 ,اليوم 

kellahd 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 84 
قام بالدعاء: 3

دعي له 7 مرات في 6 
مشاركات 

هذه حقيقة و ليست حلم لكن ال يعلم متى هي اال اهللا

    

 العضو التالي يدعوا لkellahd لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 
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#  10    
  

 AM 05:20 ,اليوم 

ossama2001 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,777 
قام بالدعاء: 3,496

دعي له 666 مرات في 447 
مشاركات 

  إن شاء اهللاًخيرا
 

 اللهم سدد الرمي وثبت األقدام
 

جزاك اهللا خيرا أخي الحبيب

__________________ 
 
 
 
 
 

ȿ ``ĆȪƋǩǟćǟɀĊɅ ĆɀĊǠȵăǩ ćȀĊǱĆȞćȷɀĆȥ ĈȼɆĈǙ ĈȱĆǃǟ ɂĉĈǭ ćǩ ƋȴćɀĆȭ ɂƋȥćȹ ƌȰĆȦĊȄąȭ ǠƋȵ ĆȆĆǤĆǨĊȿ ĆȽćȴĊɍ ĆɅ ćȚĊȲĆȶćȷɀĆ``
 

www.tawhed.ws

    

 العضو التالي يدعوا لossama2001 لمشاركته القيمة هذه

genial(اليوم) 

#  11    
  

 AM 05:58 ,اليوم 

genial 
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: نسال اهللا االقامة في الجنة
المشاركات: 1,607 
قام بالدعاء: 1,046

دعي له 154 مرات في 105 
مشاركات 

جزاكم اهللا كل خير ورزقكم ان شاء اهللا الفردوس االعلى

    

#  12    
  

 AM 07:01 ,اليوم 

hode 
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: في سيارة مفخخة
المشاركات: 1,910 

قام بالدعاء: 83
دعي له 415 مرات في 256 

مشاركات 
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 بارك اهللا فيك
ههههههههه

__________________ 
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

    

#  13    
  

 AM 07:37 ,اليوم 

mohanad57 
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: لم أجد دولة تحكم بما أنزل اهللا
المشاركات: 264 

قام بالدعاء: 83
دعي له 65 مرات في 43 مشاركات 

__________________ 

هى ميتة واحدة فلتكن فى سبيل اهللا
    

#  14    
  

 AM 09:01 ,اليوم 

 خادم الجهاد
  

المشاركات: 5,782 
قام بالدعاء: 129

دعي له 140 مرات في 84 
مشاركات 
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 ٌيـبِــرَ قٌـحْـتَفَ وِ اهللاََّ مِّـنٌـرْــصَن
__________________ 

الشرف كل الشرف يا اهل الجهاد <> إني اخدمكم بما أقدر عليه
    

#  15    
  

 AM 11:53 ,اليوم 

 المهاجر الغريب
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 3,777 
قام بالدعاء: 164

دعي له 178 مرات في 157 
مشاركات 

 إن شاء اهللاًخيرا

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أبو حمزة المهاجر قاهر المرتدين من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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