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رق َح        ةَنِاحَرق شَح
ةَنِاحَش

وةُبُع        وةُبُع

 ْ 

رىَشُب   El-İhlâs Türkçe Bölümü   رىَشُب

•►███▓▒░ عبداهللا العجمي يابطل االبطال ً وداعا░▒▓███◄•

ع لقوات الجيش األمريكي ّ 4-5 دولة العراق اإلسالمية/عملية استشهادية مباركة ضد تجم
ببغداد

 1-5حركة الشباب المجاهدين//تزف نبأ استشهاد القائد الشيخ آدم حاشي عيرو و ثلة من 
إخوانه 

لمى جنوب َل كّ 4-5  دولة العراق اإلسالمية/جريمة نكراء أخرى بحق أبرياء عز
غرب والية ديالى

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 568 يوما
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 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
حمل الكتاب الذى نصح به الشيخ أيمن الظواهرى فى لقائه األخير للشيخ أبى مصعب السورى.  

  AM 12:57آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 02-05-2008, 06:30 PM 

 أبو إسحاق الفهد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 33 
قام بالدعاء: 0

دعي له 9 مرات في 6 
مشاركات 

 حمل الكتاب الذى نصح به الشيخ أيمن الظواهرى فى لقائه األخير للشيخ أبى مصعب السورى. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 لكتاب الشيخ المجاهد اإلرهابى الكبير أبى مصعب السورى -فك اهللا تعالى أسره من سجون النصيرية عليهم موضوعاسبق و أن وضعت 

لعائن اهللا تعالى المتتابعة-إال أنى وجدت أن الموضوع لم يلق رواجا كبيرا رغم أهميته 
فمن اطلع على كتاب الشيخ الفذ  القصوى أهميتها رغم االهتمام من حقها تأخذ أال أو األسير الشيخ مواد تهمل أن حقا العجيب فمن

[دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية] علم مكانة الشيخ فى هذا الشأن و أن اهللا تعالى قد حباه موهبة حقيقة فى هذا األمر فالرجل بكل 
المقاييس ذو عقل إرهابى بكل ما تحمله الكلمة من معنى فاإلرهاب عنده موهبة و إبداع 

و فى واقع األمر فإن تراث و مواد الشيخ تحتاج إلى خدمة كبيرة إلخراجها بصورة مرضية تعين على اإلستفادة منها و لعل هذا ما يكون 
فى األيام القادمة إن يسر اهللا تعالى و أعان. 

و االن مع رابط الكتاب الرائع الفذ 
دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية 

 الرابط:
http://www.archive.org/download/ABO_.../abumos3ab.pdf 

 أو
http://www.zshare.net/download/10758176f915332e 

و الحمد هللا رب العالمين

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء ألبو إسحاق الفهد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)حفيد بن الدن (اليوم), باغي الهدى

#  2    
  

 02-05-2008, 07:08 PM 
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 ب الشيخِحُم
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 234 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 29 
مشاركات 

إن مما يدمي القلب ان تجد شخصا يجوب المنتديات منذ أعوام و لم يقرأ لهذا الجهبد الشيخ الفاضل أبو مصعب السوري.

    

#  3    
  

, PM 08:35 باألمس 

 أبو إسحاق الفهد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 33 
قام بالدعاء: 0

دعي له 9 مرات في 6 
مشاركات 

صدقت أخى الفاضل و ينبغى من شن حملة إعالمية للتعريف بتراث الشيخ و االستفادة منه

    

#  4    
  

, PM 08:58 باألمس 

 نصيرالحق
 

من كبار الكتاب
 

" عاصمة الخالفة "بيت المقدس"ُاإلقامة: "قريبا
المشاركات: 4,884 

قام بالدعاء: 0
دعي له 155 مرات في 70 مشاركات 

 بارك اهللا فيك أخي الجبيب..
 
 

جاري التحميل...

__________________ 
دينك لخدمة سخرنا اللهم

) (آية:88هود} ُيبِنُ أِهْيَلِإَ وُتْكَّلَوَ تِهْيَلَ عِّاهللاِالَّ بِي إِيقِفْوَا تَمَ وُتْعَطَتْا اسَ مَحَالْصِالَّ اإلِ إُيدِرُ أْنِ{إ

قرآنه في اهللا وعد ويصدق ...به نقاتلكم يوم يأتي سوف

 وتفائل أخي اصبر
محالة ال قادمة الخالفة

.أقصى يا نسيتك لو يميني شلت.
نصيرالحق
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#  5    
  

, PM 09:12 باألمس 

alfarook 
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 803 
قام بالدعاء: 116

دعي له 128 مرات في 110 
مشاركات 

بارك اهللا فيك أخي الجبيب..

__________________ 
االعناق كفر الحدب ّحد على يقطع * فاروق اليوم مثله االمه فاروق

 تشتاق اليوم نفسي الشهادة موت و * الشوق و الود و الحب الجهاد لرض

    

#  6    
  

, PM 10:18 باألمس 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 10,472 
قام بالدعاء: 18

دعي له 923 مرات في 720 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

__________________ 
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 
 

    

#  7    
  

, AM 12:08 اليوم 

 أبو محمد 999
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 35 
قام بالدعاء: 1

دعي له 2 مرات في 2 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

    

#  8    
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 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 6,642 
قام بالدعاء: 1,113

دعي له 753 مرات في 511 
مشاركات 

  أخيًجزاك اهللا خيرا
 

 كنت أبحث عن الكتاب
 

جاري التحميل

__________________ 
..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

    

#  9    
  

, AM 12:18 اليوم 

 الصارم19
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 190 
قام بالدعاء: 57

دعي له 10 مرات في 10 
مشاركات 

جزاك اهللا خير اخي الحبيب

__________________ 

 )):::::الجهاد اإلسالم سنام ذروة :::::((قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 
 
 
 
 
 

http://www.alfida.jeeran.com 
 هذه صور لشيخ أسامة بن الدن

http://www.awlia.jeeran.com/osama.htm 

    

#  10    
  

, AM 12:57 اليوم 
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 اسود التوحيد
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,545 
قام بالدعاء: 0

دعي له 138 مرات في 87 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

__________________ 
ǦɆȵɎȅɍǟ ȧǟȀȞȱǟ Ǧȱȿǻ

 
ȸɅǼȥǟȀȱǟ ǻɎǣ ȸȵ ȸɅǼǩȀȶȱǟȿ ǿǠȦȮȱǟ ȀǵǼȱ ȸɅǼǵɀȶȱǟ ȨɅȀȕ

 
 
 

ȸɅǼǵɀȶȱǟ Ǧȱȿǻ Ʉȥ ȸɅǼȽǠǲȶȱǟ ȀȎȹǟ ȴȾȲȱǟ
    

#  11    
  

, AM 11:39 اليوم 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ## مع االرهــابيين !! اينما كانـــــوا ##
المشاركات: 5,248 

قام بالدعاء: 348
دعي له 887 مرات في 606 مشاركات 

جزاك اهللا خير اخي

__________________ 
 
 

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

  ..اسطوانة الستعادة المحذوفات Data Recovery Program CDًحصريا
 

 الموضوع الشامل في شرح برنامج Nero لنسخ االسطوانات
 

 شرح طريقة تحميل الملفات من اشهر مواقع التحميل
 

 هنا الموضوع الخاص بطلبات البرامج
 
 
 

 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 فانصر األنصار والمهاجرة

 
    

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=144301

http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=31846
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1037769
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1037769
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1037769
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1037769
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1038402&postcount=11
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1038402
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=29091
http://ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=135478
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=144336
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=144417
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=144719
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=121365
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1038402
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1038402
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1038402
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1038402


 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 

اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين وثبت األقدام

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

الرد؟ في اقتباس رسالة

 
 

قواعد المشاركة 

 كتابة مواضيع جديدةتستطيع
 كتابة ردود جديدةتستطيع

 إرفاق مرفقات في مشاركاتكال تستطيع
 تحرير مشاركاتكتستطيع

تعمل رموز المنتدى
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.PM 04:28جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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