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 The Right Unbeliever American, is just a Grilled American 

 27-6 دولة العراق اإلسالمية /مقتل آمر في الفوج الثالث في البيشمركة ومقتل خمسة 

لما يسمى بالصحوة والية دولة العراق اإلسالمية/عملية استشهادية على تجمع كبير6-28 
األنبار 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 627 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
عاااااجل جدا :: حماس #### #### سلمت أمير القاعدة في فلسطين لمصر  

 
: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 02:47 ,اليوم 

 أسامة األسد
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 514 
قام بالدعاء: 5

دعي له 521 مرات في 131 
مشاركات 

 عاااااجل جدا :: حماس #### #### سلمت أمير القاعدة في فلسطين لمصر

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 

 هذا الخبر صحيح مئه بالمئه ..ويمكن التأكد منه من خالل من يعمل في حماس .. أو القسام 
 

شقوا عندما تدمر الجدار بين فلسطين ومصر قام أحد أمراء القاعده بالدخول لغزة تحديدا وشكل مجموعه جهاديه من بينهم عناصر من كتائب القسام إن
 من حماس وتوجهوا ألمير القاعده الجديد .. فلما علمت حماس بوجوده تابعته وأعتقلته غيلة وغدرا ثم سلمته لمصر ..

 
 وهذا الخبر يمكن التأكد منه من خالل اإلخوه الذين إنشقوا من حماس من أبناء القسام وإنضموا لهذا القائد ..

 
 وهناك خبر تكلم عن هذا األمر ويقول الخبر أن مصريين دخلوا لغزة للجهاد ولكن حماس سلمتهم لمصر 

 
ير والصحيح أنها إعتقلتهم وسلمتهم لمصر مع معلومات خطيره عنهم ..ولم يقولوا لحماس أبدا أنهم أتوا للجهاد بل دعوا للجهاد فإنضم لهم عدد غ

 كبير من أبناء القسام ..
 

يم والخبر أنا متأكد أني قرأته أو سمعته واآلن تكشفت عندي حقيقته بعد أن أخبرني أحد اإلخوه بحقيقة الخبر وأن هؤالء المصريين إنما هم من تنظ
مي لي هذا القائد وهو قائد معروف وقاتل وحارب في إحدى البالد المجاوره حفظه اهللا ورعاه وقاتل قتال ُالقاعده أصال ..ويقودهم أحد األمراء وقد س

 األبطال ..
 
 

##### ##### #### 
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 وليس غريبا على اإلخوان هذه األفعال الكفريه والعراق خير دليل على ما أقول

 
 - تحرير حيدرة - 

 
__________________ 

من إنتصر على نفسه وهواه فحق على اهللا أن ينصره في مواطن مقارعة األعداء وأن يثبته ويعلي رايته 
 فإثبتوا وأذكروا اهللا كثيرا لعلكم تفلحون

 

 العضو التالي يدعوا ألسامة األسد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)ابو شهاب مهاجر

#  2    
  

 PM 03:03 ,اليوم 

 العربي مسلم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 546 
قام بالدعاء: 171

دعي له 60 مرات في 54 
مشاركات 

 ان صح خبرك فال نقول فيهم سوى ماقال اهللا عز وجل
 

  }األعراف45َونُرِافَ كِةَرِاآلخِم بُهَ وًجاَوِا عَهَونُغْبَيَ وِّ اهللاِيلِبَن سَ عَدُّونُصَ يَينِ{الَّذ
 

  }األنفال47ٌيطِحُ مَونُلَمْعَا يَمِ بُّاهللاَ وِّ اهللاِيلِبَن سَ عَدُّونُصَيَ وِاء النَّاسَئِرَ وًراَطَم بِهِارَيِن دِ مْواُجَرَ خَينِالَّذَ كْواُونُكَ تَالَ{و
 

  }هود19َونُرِافَ كْمُ هِةَرِاآلخِم بُهَ وًجاَوِا عَهَونُغْبَيَ وِّ اهللاِيلِبَن سَ عَدُّونُصَ يَينِ{الَّذ
 

  }إبراهيم3ٍيدِعَ بٍلَالَي ضِ فَكِـئَلْوُ أًجاَوِا عَهَونُغْبَيَ وِّ اهللاِيلِبَن سَ عَدُّونُصَيَ وِةَرِى اآلخَلَا عَيْ الدُّنَاةَيَحْ الَبُّونِحَتْسَ يَينِ{الَّذ
 

فهل من المعقول أن يدعو الجهاد ويصدون الناس عنه

__________________ 
  ويطلب الكريم *** ما خاب من يرجو ً سائالمجاهدارفع أكفك يا 

  وعده ال يكذب ٌ حقاهللا *** وعوده فإللهما خاب من يرجو ا
  يقصم من يشاء ويعطب اهللا *** فتجبروااسأله ذالَّ للذين 

  *** واسأله بالتثبيت فهو المطلب  مجاهد كي يعزًَّاسأله نصرا
  نلعب المالهي في الصبابة إننا *** بهوى مجاهدارفع أكفك يا 

 يطلب ً ودعاء من للكرب دوما*** دعاؤنا اإللهال يستوي عند 

 

#  3    
  

 PM 03:19 ,اليوم 

 محمود الغالي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 34 
قام بالدعاء: 0

دعي له 6 مرات في 5 
مشاركات 
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 اخي(اسامه االسد)
 من نتبع ولمن نسمع انت تكفر حماس والشيخ اسامه والشيخ ايمن الظواهري يقوالن نحن ال نكفر حماس.

 
 اتقي اهللا اخي واعلم ما هي ضوابط التكفير.

 
 

اخوتي المشرفين الرجاء اغالق الموضوع

 

#  4    
  

 PM 03:31 ,اليوم 

A.R.M.Y 
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 34 
قام بالدعاء: 0

دعي له 0 مرات في 0 
مشاركات 

 اتقي اهللا أيها المدعو أسامة األسد ،
 

  فقد باء الكفر بأحدهما !!!!!!!!!!!ُمن كفر مسلما
 

 الرجاء من ادارة المنتدى ايقاف مثل هذه المخالفات الشرعية الفاضحة ....
 

حسبنا اهللا و نعم الوكيل ...

 

#  5    
  

 PM 03:31 ,اليوم 

 القسام الغامدي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 446 
قام بالدعاء: 1

دعي له 149 مرات في 86 
مشاركات 

 ...ربي كالم إسمعك
 

 
http://www.buraydahcity.org/upload/2708_01191236009.mp3 

 
 

__________________ 
__________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واهللا غالب على أمـــــــــــره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

#  6    
  

 PM 03:37 ,اليوم 
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 محب خطاب
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: في بالد ساد الظلم فيها وحان قطع الرؤوس الكافرة
المشاركات: 372 
قام بالدعاء: 517

دعي له 85 مرات في 55 مشاركات 

 هكذا التكفير دون ضوابط
 

أال يوجد اختراع اسمه تأويل!!!

__________________ 
أمة الكفر والردة...

 
 

إنا قادمون!!!
 

كبيرهم بالكفر يسعى وينصر أتقعد ال الحكام ذادوا عن الحمى
 
 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطال وارزقنا اجتنابه
 
 

::التفريق بين آل سعود وآل سلول::
 

 اهللا أكبر .... المد القاعدي ينتشر بصورة رهيبة!!
 

القاعدة ... توحيد و جهاد

 

#  7    
  

 PM 03:49 ,اليوم 

essa2008 
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 12 
قام بالدعاء: 0

دعي له 0 مرات في 0 
مشاركات 

 ههههههههههههههههههههههههههههههه
 ههههههههههههههههههههههههه

 هههههههههههههههههههه 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

#  8    
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 عدو االغبياء
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 233 
قام بالدعاء: 2

دعي له 51 مرات في 26 
مشاركات 

  هو و المدعوا فتى الجوراني #### بامتياز و تابع ####يا اخوان هذا المسمى اسامة االسد 
 

 وسوف ابين دورهم الحقا ان شاء اهللا
 
 

- تحرير حيدرة - 
 

#  9    
  

 PM 04:18 ,اليوم 

 أبوأسامةالمقدسي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 88 
قام بالدعاء: 2

دعي له 6 مرات في 5 
مشاركات 

 أول شي ال تكفر يا حبيبي
#### #### 

 
 بعدين الكالم كذب وعار عن الصحة وقبل فترةكمان طلع نفس الكالم واللي بيطلع الكالم هاد مواقع فتح الكذابة

 
 انا ما بدافع عن حماس ولكن بأحكي الحقيقة اللي عايشينها

 

- تحرير حيدرة - 
 

#  10    
  

 PM 04:34 ,اليوم 

 حفيد بن الدن
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: ## مع االرهــابيين !! اينما كانـــــوا ##
المشاركات: 5,666 

قام بالدعاء: 466
دعي له 1,111 مرات في 754 مشاركات 

##### #####
 

#######
 
 

 لك يستجب لم فإن عندك ما وتوضيح الخاص في مراسلته فبإمكانك قندهار أبو الكريم أخي على مالحظة لديك كانت إن الكريم أخي
 .المشرفون لك ليوضح الشكاوى قسم في لديك ما فضع - ذلك وأستبعد - نظره وجهة لك يوضح لم أو

 
 

  - حيدرة تحرير- 

اقتباس:
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  .هنا فعلته لما تعود أن إياك : مالحظة

 
 

 - حيدرة- 

اقتباس:

 

__________________ 
 
 

 :: جميع النسخ األصلية لمكروزفت :: Xp Sp3 :: Vista Sp1 :: في موضوع واحد ::

 
 مباشرة بروابط رائعه نسخة Windows xp waleder من الثانى االصدار حمل

 
  Microsoft Office System 2007 SP1أمريكي دوالر 5500 سعره

 
  The Ultimate Office Cllection DVDالعربية المنتديات في مرة ألول

 
 

 اللهم ال عيش اال عيش اآلخرة
 فانصر األنصار والمهاجرة

 
 

#  11    
  

 PM 04:45 ,اليوم 

 ابوسالمةالعبيدي
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 1 
قام بالدعاء: 0

دعي له 0 مرات في 0 
مشاركات 

ارجو الحذر في التكفير (انصح االخوة بقراءة الرسلة الثالثنيه للمقدسي)

 

#  12    
  

 PM 04:49 ,اليوم 

 عدو االغبياء
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 233 
قام بالدعاء: 2

دعي له 51 مرات في 26 
مشاركات 
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 ولقد عادو خبثاء راند من جديد 
 

 واآلن باالسلوبين الخبيثين 
 

فيرسلون احد يكفر العباد و اآلخر يرمي المجاهدين و انصارهم بالغلو

 

#  13    
  

 PM 04:53 ,اليوم 

 القسام الغامدي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 446 
قام بالدعاء: 1

دعي له 149 مرات في 86 
مشاركات 

بارك اهللا في األخ حيدره

__________________ 
__________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واهللا غالب على أمـــــــــــره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

#  14    
  

 PM 04:54 ,اليوم 

ALGihadya 
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: فى الفردوس االعلى بإذن اهللا تعالى
المشاركات: 3,335 
قام بالدعاء: 2,216

دعي له 690 مرات في 537 مشاركات 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل

__________________ 
ال اله اال اهللا 

 
اللهم أجعل أشالئنا تتمزق في سبيلك وتتطاير في رضاك 

وأجعل دمانا فداء لهذا الدين يا رب العالمين
 
 
 

( مدونة شاعر القاعدة النبطي حفظه اهللا) 
 
 
 

(مدونة قاعدة التوحيد والجهاد )

 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=158413

http://www.ek-ls.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1146492
http://www.ek-ls.org/forum/showpost.php?p=1146497&postcount=13
http://www.ek-ls.org/forum/report.php?p=1146497
http://www.ek-ls.org/forum/member.php?u=42780
http://www.ek-ls.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1146497
http://www.ek-ls.org/forum/showpost.php?p=1146498&postcount=14
http://www.ek-ls.org/forum/report.php?p=1146498
http://www.ek-ls.org/forum/member.php?u=44411
http://allah-akbar.maktoobblog.com/
http://q-t-j.maktoobblog.com/
http://www.ek-ls.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1146498


#  15    
  

 PM 04:56 ,اليوم 

alfarook 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,620 
قام بالدعاء: 143

دعي له 340 مرات في 280 
مشاركات 

الحول والقوة اال باهللا

__________________ 
http://up3.m5zn.com/File/5-2008/vmd9vozwm5j.jpg 
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.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
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