
 
 

 

 

        

 الكلمة المرئية للمتحدث اإلعالمي بوالية نينوى - لدولة العراق اإلسالمية

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://www.al-ekhlaas.net/forum/index.php
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=149615
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=148863
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=149615
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1080473
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1080473


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 
منهج لبناء شخصية مجاهد إرهابي الجزء األول  

 آخر 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    
  

 25-05-2008, 01:38 AM 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 636 
قام بالدعاء: 17

دعي له 335 مرات في 142 
مشاركات 

 منهج لبناء شخصية مجاهد إرهابي الجزء األول

 بسم اهللا و الحمد هللا و الصالة و السالم على رسول اهللا 
 السالم عليكم إخوتي في اهللا أما بعد 

 يقول اهللا سبحانه و تعالى 
 ٍءْيَن شِ مْواُقِنفُا تَمَ وْمُهُمَلْعَ يُّ اهللاُمُهَونُمَلْعَ تَ الْمِهِونُن دِ مَينِرَآخَ وْمُوَّكُدَعَ وِّوَّ اهللاْدَ عِهِ بَونُبِهْرُ تِلْيَخْ الِاطَن رِّبِمَ وٍوَّةُم مِّن قُتْعَطَتْم مَّا اسُهَ لْدُّواِعَأَ{و

 } (60) سورة األنفالَونُمَلْظُ تَ الْمُنتَأَ وْمُكْيَلِفَّ إَوُ يِّ اهللاِيلِبَي سِف
 فهذا إخوتي في اهللا منهج مبسط و ميسر لما يحتاجه أي واحد منكم لبناء شخصية جهادية لمن يرتأي به خيرا 

 أوال كيفية اختيار من تريد أن تدعوه ليكون مشروع مجاهد
البد لكي يكون المرءمستعدا للتضحية بأغلى ما يملك أن تكون لديه بذرة السخاء فكيف يضحي من يكون بخيال حريصا راكضا وراء الدنيا و حتى لو 

ال كان لديه فكر جهادي و حتى لو يصرح بمحبة الشيخين و مشروعية الجهاد فهذا يريد أن يكسب الدنيا و اآلخرة و ما علم ثكلته أمه إنهما ضرتان 
يجتمعان في قلب واحد 

 هديهلذلك إذا أردت أخي الكريم أن تدعو اخا أو صديقا أو قريبا فادرسه قبل ان تطرح عليه كالمك فإن رأيته جادا و إال فاصرف عنه النظر لعل اهللا ي
و بعد أن تكون قد اخترت من تقع عليه الدعوة أو ربما هو يأتي إليك لما يعرف من توجهاتك فيكون ربما أحس بتقصيره فوجدك اقرب من يستطيع 

 توجيهه في هذه الطريق 
 في ملحوظ أثر ذا كان إن و تسلسل من به مررنا بما يمر أن يشترط ال و التوحيد هو و العبيد يتعلم ما خير يتعلم أن الرفعة و العز طريق يسلك أن يريد من كل على بداية

  نافع االختصار لكن و التربية
 اإلعداد للجهاد ينقسم إلى أقسام 

 
 اإلعداد الشرعي
 اإلعداد البدني
 اإلعدادالتقني 
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 و من ثم التخصص و هو اإلبداع في مجال ما حسب ما تتطلبه الظروف و حسب ما يبرع به المجاهد
 

 و سنبدأ اليوم
 باإلعداد الشرعي و ما يلزم المسلم معرفته من أمور دينه و الكتب التي يجب قراءتها 

  الجزء األول
 

 اإلعداد الشرعي
 

لمجال فدورة بداية قبل ان أبدأ باقتراح الكتب عليك أن تتأكد من اللغة العربية فهي مهمة جدا فالعلم الشرعي ال يدون بالعامية فإن كان عاديا في هذا ا
 و إن رأيت منه اقباال فاستثمر شروح اآلجرومية الجيدة و هي كثيرة و منها الروضة النديةمبتدأ باللغة العربية كفيلة بالبداية من خالل تدريسه إحدى 

  ثمكتاب شرح متن قطر الندى لألانصاريذلك من خالل التوسع في 
 

 بقراءة عليه أن يلتحق بإحدى دورات التجويد ليتعلم قراءة القرآن و يحدد لنفسه وردا من القرآن كل يوم ما بين حفظ و مراجعة و تالوة تعبدية مرفقة
 تفسير ابن كثير أو صفوة التفاسير أو هناك تفسير ميسر للسعدي مناسب لمنهجنا 

  ( ملة ابراهيم ) يبدأ بقراة و فهم الكتاب الماتع
  الوجيز في فقه السنة و الكتاب العزيز )يبدأ المجاهد بقراء كتاب مبسط بالفقه و أنصح بكتاب (

  ) للشيخ محمد هراس و من أراد التوسع فعليه بشرحها البن عثيمين فهو شرح قيم ( شرح العقيدة الواسطيةثم قراءة كتاب 
  فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)ثم يقرأ كتاب(

 لعبد القادر بن عبد العزيز (العمدة في إعداد العدة )ثم قراءة كتاب 
  )للشيخ علي بن خضير الخضير فك اهللا اسره و هو كتاب قيم في األسماء و األحكام(الحقائق في التوحيدثم قراءة كتاب 

  البن عثيمين في اصول الفقه(شرح الورقات)ثم قراءة كتاب 
 ( العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ( نخبة الفكر البن حجر)للشمني)ثم قراءة كتاب في علم الحديث و انصح بكتاب اسمه 

 ) البن النحاس و التركيز على بحث النوايا المقبول منها و المردود (تهذيب مشارع األشواق و مصارع العشاقثم قراء كتاب 
 البو قتادة و كتاب الجرح و التعديل لنفس الكاتب و هذان ضروريان لضبط مسألة التكلم في العلماء و الفصائل مقاالت بين منهجين)ثم قراءة كتاب (

 األخرى العاملة 
  البي محمد المقدسي (الديمقراطية دين)ثم قراءة كتاب 
  البي بصير الطرطوسي(موانع التكفير)ثم قراءة كتاب 

 بعد هذا الفصل الدراسي األول نبدأ بالصوتيات و هنا أنبه فالصوتيات مهمة جدا و خصوصا إذا كانت ترسخ ما درسناه قراءة
 دورة اإليمان للشيخ أبو قتادة ( 37 ) شريط

  )دورة الفرق للشيخ ابو قتادة (21 ملف - تتضمن 16 ساعة
  الحماسية و التي تبقي جذوة الغضب و الحنق على األعداء مشتعلة متوهجة  سماع محاضرات الشيخ حفيظ بن عجب الدوسريو

 سماع سلسلة الفزازي ( المرجئة يهود القبلة )
  )سماع محاضرة الفزازي ( الديمقراطية .. ذلك الصنم

يجية و و سماع ما يمكن سماعه من دروس أبي قتادة و الفزازي فهي كلها نافعة بإذن اهللا بعد أن يتم المجاهد هذه المرحلة يبدأ بقراءة الكتب االسترات
ة التي تعمل على صقل الشخصية و ترميم الثغرات الموجودة فيها و التي عادة ما تحدث نتيجة الفتور في بعض المراحل و هذه القراءة االستراتيجي

 تتمحور في ثالث نقاط 
محور التجارب الجهادية الماضية  
محور التجارب الجهادية الحاضرة 

 محور استشراف مستقبل التجارب الجهادية 
 

 المحور األولففي 
 يجب قراءة السفر الضخم بل و المنهج المستقل للشيخ أبي مصعب السوري في كتابه ( دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية الجزء األول ) و من أراد

ي االستزادة في التجارب فليقرأ ( التجربة الجهادية في سوريا ) ( باكستان مشرف ) لنفس الكاتب و كتاب طالبان في الميزان للشيخ يوسف العيير
 تقبله اهللا

 
  المحور الثاني

هذا الكتاب لم  -فرسان تحت راية الرسول صلى اهللا عليه و سلمللشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا و (توجيهات منهحية )هو التجارب الحاضرة فليقرأ (
 ) للشيخ يوسف العييري تقبله اهللا (سلسلة الحروب الصليبيية- ) للشيخ ايمن الظواهري و اقرأه لكن سمعت عنه خيرا

 
  المحور الثالث

 إدارة التوحش )فليقرا كتاب (
 للشيخ ابو بكر ناجي حفظه اهللا إن كان موجودا 

هذا ما يحضرني و الموضوع مفتوح للمناقشة بهدف إثرائه و من رأى من اإلخوة عدم جدوى أحد الكتب أو وجود ما هو أقوى و أسهل من نفس 
 موضوع كتاب ما فليصلح و جزاه اهللا خيرا إنما نبتغي بهذه الكلمات إخراج منهج موحد لجميع اإلخوة و إيجاد أقصر و أيسر الطرق 

 بالنسبة للكتب أرجو من اإلخوة الذين لديهم أرشيف والذين يعرفون كيف يجدون هذه الكتب على النت أن يجتهدو إما بوضع جميع الروابط أو بوضع

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019



 الكتب كلها في ملف رار ووضعه في الصفحة و هذا لكي ننال كلنا أجر من يعمل بهذه المنهاج 
 في الجزء الثاني سنتناول اإلعداد البدني 

هذا واهللا أعلى و أعلم و صلى اهللا على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم

__________________ 
 اإلعداد بمواضيع مدونتي

http://shamelmosel.jeeran.com/prep 
 

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

    

 األعضاء 5 قاموا بالدعاء لشامل البغدادي لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-25), عربي اسالمي (2008-05-25), ازمراي العتيبي (2008-05-25), أبو حفصة النجدي (2008-05-25), أبو البراء 72
 (2008-05-25)وحدة القتال رعد

#  2    
  

 25-05-2008, 02:23 AM 

 ازمراي العتيبي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 418 
قام بالدعاء: 165

دعي له 85 مرات في 49 
مشاركات 

  أول مـقعد
 

 الفاضل شيخنا عوده ولي
__________________ 

.

.
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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.

.
    

#  3    
  

 25-05-2008, 02:44 AM 

 أبوزينب الدراري
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 586 
قام بالدعاء: 75

دعي له 190 مرات في 121 
مشاركات 

 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
 
 

 حيا اهللا االخ الغالي شامل
 

 بارك اهللا في جهودك الطيبة
 

 اللهم انصرعبادك المجاهدين
 
 

 اللهم احفظ عبدك أسامة
اللهم مكن له.

__________________ 

 واُع واسمعواعب وّ و اللِهوّوا عن اللّ من أحداث فكفّ كثيرة فيما مرٌرَاس لكم عبّها النّ...أي"
 " فإن األمر كبير خطير..واُظِعّاتواستيقظوا و

 الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن الدن.
 
 
 مصالح اليهود واألمريكان وكل من شارك في اضربوا..فيا أيها المسلمون اليوم يومكم. "

، ٍ بدقةخططوا األموال، واجلبوا العتاد، واجمعوا األهداف، ارصدواالعدوان على المسلمين، 
 " متوكلين على اهللا طالبين الشهادة والجنة..اقتحمواثم 

 حكيم األمة, الشيخ أيمن الظواهري
 
 

حفظهما اهللا و رعاهما و مكنهما من رقاب طواغيت العصر

 
 اللهم آآمين

    

#  4    
  

 25-05-2008, 05:03 AM 
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 أبو حفصة النجدي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 154 
قام بالدعاء: 212

دعي له 17 مرات في 11 
مشاركات 

 مقعد ثاني 
 

نسأل اهللا العون والتوفيق

__________________ 
 في كل زمان .. ًروءات فإن أحدهم لم يزل تعباناُقال اإلمام الشافعي: طلب الراحة في الدنيا ال يصلح ألهل الم

    

#  5    
  

 25-05-2008, 04:47 PM 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 636 
قام بالدعاء: 17

دعي له 335 مرات في 142 
مشاركات 

 حياكم اهللا إخاوني ما زلت أنتظر من يضع الروابط فأخوكم في اهللا ليس لديه ارشيف و ال خبرة في البحث 
حياكم اهللا

__________________ 
 اإلعداد بمواضيع مدونتي

http://shamelmosel.jeeran.com/prep 
 

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

    

#  6    
  

 25-05-2008, 05:38 PM 

 وحدة القتال رعد
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,363 
قام بالدعاء: 68

دعي له 193 مرات في 111 
مشاركات 

 ما شاء اهللا ما شاء اهللا
 

 و اهللا تقرأء أفكارى يا شامل الحبيب
 

 كنت قد بدأت فى اعداد دورة منظمة فى هذا الموضوع لكنك سبقتنى يالحبيب
 

 أستأذنك فى ضم منهج دورتك الى الدورة التى أنا بصدد إعدادها بعد إذنك بالطبع 
 

 بارك اهللا فيك
 

 هذا هو قلب الصراع حقا
 

االعداد المنظم

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=25931
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077065
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077065
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077065
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1077065
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1077923&postcount=5
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1077923
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=28753
http://shamelmosel.jeeran.com/prep
http://shamelmosel.jeeran.com/
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077923
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077923
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1077923
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1077923
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078032&postcount=6
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078032
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=11510


    

#  7    
  

 25-05-2008, 05:54 PM 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 636 
قام بالدعاء: 17

دعي له 335 مرات في 142 
مشاركات 

 و عليكم السالم اخي الحبيب لك حق التصرف المطلق و التعديل و الحذف 
و حياك اهللا

__________________ 
 اإلعداد بمواضيع مدونتي

http://shamelmosel.jeeran.com/prep 
 

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

    

#  8    
  

 25-05-2008, 06:04 PM 

 أبوزينب الدراري
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 586 
قام بالدعاء: 75

دعي له 190 مرات في 121 
مشاركات 

اقتباس:

  شامل البغداديكاتب هذه المشاركة : 
  البحث في خبرة ال و ارشيف لديه ليس اهللا في فأخوكم الروابط يضع من أنتظر زلت ما إخاوني اهللا حياكم
اهللا حياكم

 
 حياك اهللا اخي,

 جاري رفع الملفات االولى التي في الصورة :
 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078032
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078032
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078032
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078032
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078073&postcount=7
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078073
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=28753
http://shamelmosel.jeeran.com/prep
http://shamelmosel.jeeran.com/
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078073
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078073
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078073
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078073
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078097&postcount=8
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078097
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=35241
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?p=1077923#post1077923


 
 
 

 اخوتي تعذر علي ايجاد كتاب :
 -12 العالي الرتبة في شرح نظم النخبة ( نخبة الفكر البن حجر)للشمني

 و قرأت عنه انه مؤلف جيد و مفضل, فمن تمكن من ايجاده فليرفعه لنا بارك اهللا فيكم.
 
 

  في التكفير." فهل يقصد نفس الكتاب؟؟ٌكما ان اخونا شامل وضع كتاب سماه "موانع التكفير" للشيخ الطرطوسي, لكنني وجدت كتاب "قـواعـد
 
 
 
 

اللهم انصر عبادك المجهادين
__________________ 

 واُع واسمعواعب وّ و اللِهوّوا عن اللّ من أحداث فكفّ كثيرة فيما مرٌرَاس لكم عبّها النّ...أي"
 " فإن األمر كبير خطير..واُظِعّاتواستيقظوا و

 الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن الدن.
 
 
 مصالح اليهود واألمريكان وكل من شارك في اضربوا..فيا أيها المسلمون اليوم يومكم. "

، ٍ بدقةخططوا األموال، واجلبوا العتاد، واجمعوا األهداف، ارصدواالعدوان على المسلمين، 
 " متوكلين على اهللا طالبين الشهادة والجنة..اقتحمواثم 

 حكيم األمة, الشيخ أيمن الظواهري
 
 

حفظهما اهللا و رعاهما و مكنهما من رقاب طواغيت العصر

 
 اللهم آآمين

    

#  9    
  

 25-05-2008, 06:07 PM 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078097
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078097
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078097
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078097
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078106&postcount=9
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078106


 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 636 
قام بالدعاء: 17

دعي له 335 مرات في 142 
مشاركات 

 جزاك ااهللا خيرا اخي ابو زينب و جعل عملك قربة لك يوم القيامة و بالنسبة لمالحظتك الرائعة نعم اقصد كتاب قواعد في التكفير و لكنني اخطأت
بكتابته نظرا للعجلة

__________________ 
 اإلعداد بمواضيع مدونتي

http://shamelmosel.jeeran.com/prep 
 

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

    

#  10    
  

 25-05-2008, 06:15 PM 

alfarook 
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,168 
قام بالدعاء: 127

دعي له 226 مرات في 189 
مشاركات 

جزاك ااهللا خيرا

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

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

    

#  11    
  

 25-05-2008, 06:20 PM 

 شامل البغدادي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 636 
قام بالدعاء: 17

دعي له 335 مرات في 142 
مشاركات 

 كتاب شرح الموقظة للذهبي
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=1619 

 أخواني هذا الكتاب شرحه ابو قتادة في دورة صوتية فمن لم يجد العالي الرتبة فعليه بهذا الكتاب و دورته الصوتية
 

هذا الكتاب و هذا كتاب آخر يا إخوة جيد جدا و نافع لمحبي اللغة العربية و الذين يطلبون العلم و لغتهم ال تسعفهم في فهم ما يشكل من ألفاظ فعليكم ب
 هدية مني لكم

 و اسمه القاموس الفقهي
http://www.almeshkat.net/books/open....t=11&book=1209 

 
و الحطوا الرابطين هما من مكتبة المشكاة الرائعة أسأل اهللا ان يحفظكم و ييسر امركم

__________________ 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=28753
http://shamelmosel.jeeran.com/prep
http://shamelmosel.jeeran.com/
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078106
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078106
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078106
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078106
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078127&postcount=10
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078127
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=10300
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078127
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078127
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078127
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078127
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078135&postcount=11
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078135
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=28753
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=9&book=1619
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=1209


 اإلعداد بمواضيع مدونتي
http://shamelmosel.jeeran.com/prep 

 
 مدونتي بالمواضيع العادية

http://shamelmosel.jeeran.com 

    

#  12    
  

 25-05-2008, 06:31 PM 

 عربي اسالمي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 253 
قام بالدعاء: 245

دعي له 41 مرات في 25 
مشاركات 

حيا اهللا االخ الغالي وجعل هدا العمل في ميزان حسنتك ورزقك الشهاده

    

#  13    
  

 25-05-2008, 07:13 PM 

 أبوزينب الدراري
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 586 
قام بالدعاء: 75

دعي له 190 مرات في 121 
مشاركات 

السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
 

بالنسبة لباقي المواد و المؤلفات, قمت بالبحث عنها و وجدت اغلبها 
و جزى اهللا خيرا اخونا اوزو, فانه لم يترك لنا مجاال العادة رفع اي شيء, حفظه اهللا و بارك في جهوده. 

وفي جميع االخوة الذين النعرفهم ممن سبق و رفعوا هذه الملفات. 
 
 
 
 

دورة اإليمان للشيخ أبو قتادة ( 37 ) شريط 
 

http://www.archive.org/details/al-Eman-Abu-Qatadah 
http://ia341041.us.archive.org/2/ite...n-Abu-Qatadah/ 

 
 

دورة الفرق للشيخ ابو قتادة (21 ملف - تتضمن 16 ساعة ) 
 لم أجد هذه الدورة, و لم اسمع بوجو دورة له بهذا االسم؟؟؟؟

 
 

 محاضرات الشيخ حفيظ بن عجب الدوسري
http://www.islamway.com/?iw_a=lesson...scholar_id=271 

 موقع الشيخ فك اهللا اسره:
http://www.hafedh.net/ 

 
 
 

 هنا محاضرات الشيخ الفزازي فك اهللا اسره:
http://www.archive.org/details/fiizazi 

http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/ 
 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://shamelmosel.jeeran.com/prep
http://shamelmosel.jeeran.com/
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078135
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078135
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078135
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078135
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078157&postcount=12
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078157
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=29214
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078157
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078157
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1078157
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1078157
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1078248&postcount=13
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1078248
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=35241
http://www.archive.org/details/al-Eman-Abu-Qatadah
http://ia341041.us.archive.org/2/items/al-Eman-Abu-Qatadah/
http://www.islamway.com/?iw_a=lessons&iw_s=Scholar&scholar_id=271
http://www.hafedh.net/
http://www.archive.org/details/fiizazi
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/


 ومنها سلسلة الفزازي ( المرجئة يهود القبلة ) خمس ملفات:
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...ahod-kibla1.rm 
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...ahod-kibla2.rm 
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...ahod-kibla3.rm 
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...ahod-kibla4.rm 
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...ahod-kibla5.rm 

 
 

 محاضرة الفزازي ( الديمقراطية .. ذلك الصنم )
http://ia360917.us.archive.org/1/ite...mokratSanam.rm 

 أو
http://ia360908.us.archive.org/2/ite...alika-sanam.rm 

 
 

 دعوة المقاومة اإلسالمية العالمية
http://www.archive.org/download/Dacw.../Muqawamah.doc 

 أو
http://ia340927.us.archive.org/2/ite.../Muqawamah.doc 

 
 

 التجربة اإلسالمية الجهادية في سوريا - أبو مصعب السوري
http://www.archive.org/download/Syri...an_Tajruba.pdf 

 أو
http://ia340904.us.archive.org/2/ite...an_Tajruba.pdf 

 أو
http://ia340904.us.archive.org/2/ite...jruba-Word.rar 

 
 باكستان مشرف

http://www.archive.org/download/Syri...0/pakistan.doc 
 أو

http://ia350635.us.archive.org/0/ite...0/pakistan.doc 
 أو

http://ia350635.us.archive.org/0/ite...0/pakistan.pdf 
 

 الميزان لحركة طالبان
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/36.doc 

 
 
 

 (توجيهات منهجية )للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا1
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/54.pdf 

 (توجيهات منهجية )للشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا2
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/55.pdf 

 
 فرسان تحت راية الرسول صلى اهللا عليه و سلم - للشيخ ايمن الظواهري

http://ia311328.us.archive.org/1/ite...ate/forsan.doc 
 
 

 (سلسلة الحروب الصليبيية) للشيخ يوسف العييري تقبله اهللا
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/73.doc 

 
 
 

 ادارة التوحش أبى بكر ناجى 
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/48.doc 

 
اللهم انصر عبادك المجاهدين 

__________________ 

 واُع واسمعواعب وّ و اللِهوّوا عن اللّ من أحداث فكفّ كثيرة فيما مرٌرَاس لكم عبّها النّ...أي"

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=150019

http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/morgia-yahod-kibla1.rm
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/morgia-yahod-kibla2.rm
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/morgia-yahod-kibla3.rm
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/morgia-yahod-kibla4.rm
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/morgia-yahod-kibla5.rm
http://ia360917.us.archive.org/1/items/DimokratSanam/DimokratSanam.rm
http://ia360908.us.archive.org/2/items/fiizazi/dimokratiya-dalika-sanam.rm
http://www.archive.org/download/Dacwat_Almuqaawamah/Muqawamah.doc
http://ia340927.us.archive.org/2/items/Dacwat_Almuqaawamah/Muqawamah.doc
http://www.archive.org/download/Syrian_Tajruba/Scanned_Syrian_Tajruba.pdf
http://ia340904.us.archive.org/2/items/Syrian_Tajruba/Scanned_Syrian_Tajruba.pdf
http://ia340904.us.archive.org/2/items/Syrian_Tajruba/Tajruba-Word.rar
http://www.archive.org/download/Syria-ozooo10/pakistan.doc
http://ia350635.us.archive.org/0/items/Syria-ozooo10/pakistan.doc
http://ia350635.us.archive.org/0/items/Syria-ozooo10/pakistan.pdf
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/36.doc
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/54.pdf
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/55.pdf
http://ia311328.us.archive.org/1/items/forsanRayate/forsan.doc
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/73.doc
http://ia300003.us.archive.org/2/items/ozoooK/48.doc


 " فإن األمر كبير خطير..واُظِعّاتواستيقظوا و
 الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن الدن.

 
 
 مصالح اليهود واألمريكان وكل من شارك في اضربوا..فيا أيها المسلمون اليوم يومكم. "

، ٍ بدقةخططوا األموال، واجلبوا العتاد، واجمعوا األهداف، ارصدواالعدوان على المسلمين، 
 " متوكلين على اهللا طالبين الشهادة والجنة..اقتحمواثم 

 حكيم األمة, الشيخ أيمن الظواهري
 
 

حفظهما اهللا و رعاهما و مكنهما من رقاب طواغيت العصر

 
 اللهم آآمين

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء ألبوزينب الدراري لمشاركته القيمة هذه

 (2008-05-25)عذاب القبر (باألمس), أبو البراء 72

#  14    
  

 25-05-2008, 07:51 PM 

 أبو العيناء
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 4

دعي له 11 مرات في 4 
مشاركات 

http://abokatada.110mb.com/ 
 
 

هذا موقع الشيخ أبي قتادة , وبه دورة اإليمان وكذلك ((دورة الفرق)) , ولم يتسنى لي التأكد من روابط الملفات وهي مرفوعة على اإلرشيف ..

__________________ 
 اللهم إرزقنا الحوراء .. العيناء .. إنك على ذلك قدير ....

 
    

#  15    
  

 25-05-2008, 08:13 PM 

 أبوزينب الدراري
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 586 
قام بالدعاء: 75

دعي له 190 مرات في 121 
مشاركات 
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اقتباس:

  أبو العيناءكاتب هذه المشاركة : 
http://abokatada.110mb.com/ 

 
 

 ..اإلرشيف على مرفوعة وهي الملفات روابط من التأكد لي يتسنى ولم)) , الفرق دورة ((وكذلك اإليمان دورة وبه , قتادة أبي الشيخ موقع هذا

 
 

جزاك اهللا خيرا فعال هي دورة "تاريخ الفرق" لكن وال رابط يشتغل لالسف 
 

لعل احد االخوة يقوم باعادة رفعها فقد بحثت و لم انجح في الحصول عليها 
 

بارك اهللا فيكم 
 

__________________ 

 واُع واسمعواعب وّ و اللِهوّوا عن اللّ من أحداث فكفّ كثيرة فيما مرٌرَاس لكم عبّها النّ...أي"
 " فإن األمر كبير خطير..واُظِعّاتواستيقظوا و

 الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن الدن.
 
 
 مصالح اليهود واألمريكان وكل من شارك في اضربوا..فيا أيها المسلمون اليوم يومكم. "

، ٍ بدقةخططوا األموال، واجلبوا العتاد، واجمعوا األهداف، ارصدواالعدوان على المسلمين، 
 " متوكلين على اهللا طالبين الشهادة والجنة..اقتحمواثم 

 حكيم األمة, الشيخ أيمن الظواهري
 
 

حفظهما اهللا و رعاهما و مكنهما من رقاب طواغيت العصر

 
 اللهم آآمين

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
 نبني مجد أمتنا )ًبشبكة اإلخالص اإلسالمية ( معا

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
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