
 
 

 

 

 

 بإذن اهللا من السحاب :: جهاد و إستشهاد :: ً  قريبا 

شجاعة و         شجاعة و إقدام
إقدام

اآلن        اآلن

األنصار        األنصار

إصدار        إصدار
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5- دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية نينوى وبغداد  7

 5-7 دولة العراق اإلسالمية /التقرير التاسع واألربعون _ الحادي والثالثون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 631 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
باعتقادك هل ستنجح القاعدة في فلسطين  

 
: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 AM 10:31 ,باألمس 

 عبداهللا عابد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 29 
قام بالدعاء: 3

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

 باعتقادك هل ستنجح القاعدة في فلسطين

ايها االخوة ماسبب تاخر القاعدة في فلسطين ام انها فقدت السيطرة على نفسها واذا نجحت في الدخول هل ستنجح 
في بدء معركة مع الكيان الصهيوني

__________________ 
http://www4.0zz0.com/2008/06/29/20/623809856.jpg 

 
ن " وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلون ان كنتم مؤمنين*ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك األيام نداولها بين الناس وليعلم اهللا الذي

  "ويتخذ منكم شهداءآمنوا منكم 

    

#  2    
  

 AM 10:50 ,باألمس 
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 المهاجر20
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 324 
قام بالدعاء: 0

دعي له 79 مرات في 64 
مشاركات 

انشاء اهللا انها قادمه بأذن اهللا

    

#  3    
  

 AM 11:49 ,باألمس 

 أبو مصعب1
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 127 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 11 
مشاركات 

اقتباس:

  عبداهللا عابدكاتب هذه المشاركة : 
 بدء في ستنجح هل الدخول في نجحت واذا نفسها على السيطرة فقدت انها ام فلسطين في القاعدة تاخر ماسبب االخوة ايها

الصهيوني الكيان مع معركة

الوضع عندها اخي يختلف لو نضرت في جميع خطابات المجاهدين تراهم يلمحون نحو فلسطين فهم في طريقهم اخي
__________________ 

 قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر

    

#  4    
  

 PM 02:07 ,باألمس 

alfarook 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,709 
قام بالدعاء: 143

دعي له 344 مرات في 284 
مشاركات 

انشاء اهللا انها قادمه بأذن اهللا

__________________ 
http://up3.m5zn.com/File/5-2008/vmd9vozwm5j.jpg 

 
 
 

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

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

    

#  5    
  

 PM 02:19 ,باألمس 
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 بويوسف10
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 49 
قام بالدعاء: 0

دعي له 4 مرات في مشاركة 
واحدة 

ليس بشرط انم تكون القاعده في فلسطين انما الشرط االساسي هو ايجاد الفكر الصحيح في الفصائل المجاهده والتعاون مع اخوانها في العراق 
وافغانستان واالنضمام اليهم من خالل البيعه ومن هذه الطريقه ستكون القاعده في فلسطين

    

#  6    
  

 PM 03:40 ,باألمس 

 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 9,761 
قام بالدعاء: 2,578

دعي له 781 مرات في 688 
مشاركات 

باذن اهللا قادمة وبقوة يا اخي الحبيب

__________________ 
 ِةّ المذلُ عهدَ رحلْ فقد،ِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة

 ٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِ، فانفضي عنكِواالستبداد
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌأو طعنة

    

#  7    
  

 PM 04:27 ,باألمس 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,737 
قام بالدعاء: 1,687

دعي له 1,321 مرات في 898 
مشاركات 

اقتباس:

  عبداهللا عابدكاتب هذه المشاركة : 
 بدء في ستنجح هل الدخول في نجحت واذا نفسها على السيطرة فقدت انها ام فلسطين في القاعدة تاخر ماسبب االخوة ايها

الصهيوني الكيان مع معركة

 
 

 
 أعجبتني عبارة :

 
 ام انها فقدت السيطرة على نفسها 

 
 غفر اهللا لك..ما حملك على قول مثل هذا الكالم..!!
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 على كل حال أخي...

 
  في سبيل اهللا..إن شاء اهللاًسترى في األيام القادمة معنى الجهاد خالصا

 
ى َسَ عْلُ قَوُى هَتَ مَونُولُقَيَ وْمُهَوسُؤُ رَكْيَلِ إَونُضِغْنُيَسَ فٍرَّةَ مَوَّلَ أْمُكَرَطَي فِ الَّذِلُا قَنُيدِعُن يَ مَونُولُقَيَسَ فْمُكِورُدُي صِ فُرُبْكَا مِّمَّا يًقْلَ خْوَأ" 

 .....ولكنكم تستعجلون" (اإلسراء : 51) اًيبِرَ قَونُكَن يَأ
 
 

فالمسألة مسألة جهاد..ليس تفجير هنا وإطالق نار هناك.. 
 

 يجب أن تأخذ كل مرحلة حقها....وًهذا مصير أمة بكاملها..فيجب اإلعداد جيدا
 

 اللهم سدد رمي المجاهدين وثبت أقدامهم
 

__________________ 
..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

    

#  8    
  

 PM 04:30 ,باألمس 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,737 
قام بالدعاء: 1,687

دعي له 1,321 مرات في 898 
مشاركات 

 نسيت أن أقول لك...
 

  في سبيل اهللاًلن تبدأ المعركة مع يهود فقط...بل سيكون جهادا
 

 ال يفرق بين كافر عربي وآخر أعجمي..فكالهما سواء
 

 والعدو األقرب وجب إنهاؤه ومسحه من الوجود قبل العدو البعيد
 

واهللا تعالى أعلم

__________________ 
..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
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 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لباغي الهدى لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)غبار خيل اهللا (باألمس), رعد (اليوم), بغداد الخالفة

#  9    
  

 PM 06:06 ,باألمس 

 معن
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 476 
قام بالدعاء: 81

دعي له 152 مرات في 90 
مشاركات 

 اخي العزيز امريكا هي اسرائيل واسرائيل هي امريكا 
 قالها بطرس غالي لعنه اهللا 

 
 اسألك سؤال لوسقطت امريكا هل يقوم لليهود قائمة

 االستنزاف جار على االمريكان وخسائرهم فادحة في العراق وافغانستان ولم يبنوا اي شئ ولم يحققوا اي شئ 
 7سنوات في افغانستان 
 و5سنوات في العراق

 ولم يتحقق شئ مجرد هدر الموال االمريكان وجنودهم وازدياد قوة للمجاهدين بالتأييد 
 

 انما النصر صبر ساعة 
 

ل فهل اما فلسطين ان كان كل الحركات المسلحة والوا ايران وتناسوا جرائمها البشعة في الفلسطينيين في لبنان والعراق لمجرد ان لديها قوة واموا
 يرفضوا دعم المجاهدين ان اصبح لهم يد وسطوة 

 
بالتأكيد ال

__________________ 
 تروى هذه االمة..من اجل ان. . .  اسكب دميلـذلـك.... عزمت على نفسي ... ان 

 يتفرق جسدي . . . .وان 
تتوحد هذه االمة. . . من اجل....ان 

تتناثر اشالئي. . . . . وان 
جروح هذه االمة. . .من اجل ان.... تتالئم 

وافارق هذه الدار. . . من اجل. . . . . . احياء هذه االمة
(رحمه اهللا)االستشهادي البطل / أبو هاجر المطيري 

مخاطبا اخوانه في الجماعات المجاهدة في العراق 

    

#  10    
  

 PM 06:54 ,باألمس 

 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,202 
قام بالدعاء: 242

دعي له 1,555 مرات في 759 
مشاركات 
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  فسيبدأ التاريخ تسجيل بداية سقوط عدوها .ًأخي الحبيب عبد اهللا عابد إعلم أن القاعدة إذا دخلت بلدا
 

طط فيها ، ولفلسطين كبير الدور - إقترب ُوال تستعجل المجيئ فللقاعدة إستراتيجية متكاملة معلومة البداية والنهاية - إن شاء اهللا - وهي سائرة كما خ
مكن لهم .ُسهل ويُ- ولكنه لم يحن بعد ، نسأل اهللا أن ي

__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
    

#  11    
  

 PM 07:23 ,باألمس 

 أبو أسامة اليماني
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 2,529 

قام بالدعاء: 276
دعي له 500 مرات في 407 

مشاركات 

اللهم انصر كل من قاتل العالء كلمتك 
 
 

اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وإمارة أفغانستان اإلسالمية والقسام إن كانوا على الحق واهدهم إن 
 زلوا عنه ومن يرفع راية التوحيد في كل مكان

 
 
 

 أما الرجال فال يفك أسرهم إال الرجال : من كلمات أمير المؤمنين بدولة العراق اإلسالمية
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__________________ 
األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة

مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي

    

#  12    
  

 PM 07:41 ,باألمس 

 ابن القاعدة
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 227 
قام بالدعاء: 0

دعي له 35 مرات في 21 
مشاركات 

السالم عليكم اخي الكريم واهللا البشريات قادمة من فلسطين انما هو الصبر

    

#  13    
  

 PM 08:34 ,باألمس 

 أبو عمر الغزاوى
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 3,872 
قام بالدعاء: 1,073

دعي له 601 مرات في 451 
مشاركات 
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أخوانى حباب القاعدة ال تأتى إلى فلسطين وال تحتاج إلى مكاتب تسجيل القاعدة موجودة فى كيان كل موحد وصاحب منهج سليم وواضح ال تمييع فيه 
أهداف وال مداره فعلى كل من يريد ان ينتسب للقاعدة عليه بالعمل جيدا على أن تكون فى وجدانه عقيدة التوحيد والوالء والبراء كى نستطيع ان نحدد 

 طريقنا طريق الدولة واالمارةاالسالمية
وبارك اهللا فيكم

__________________ 
 ابو مصعب الزرقاوي ..قال الشيخ الشهيد بإذن اهللا 
 .لكن جهادنا كما واننا ال نجاهد ليحل طاغوت عربي مكان طاغوت غربينحن هنا ال نجاهد الجل حفنة تراب او حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو, 

 "وقاتلوهم حتي ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا "اننا نجاهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين كله هللاسمي واعلي,, 

    

#  14    
  

 AM 01:10 ,اليوم 

 محب خطاب
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: في بالد ساد الظلم فيها وحان قطع الرؤوس الكافرة
المشاركات: 427 
قام بالدعاء: 543

دعي له 96 مرات في 59 مشاركات 

 بارك اهللا فيكم يا إخوة على هذه الردود الطيبة والتفكير العميق السليم
 ويا ليت االخالص كلها مثلكم

 
 وأخص بالذكر شعلة االخالص األخ الكريم / باغي الهدى

 
فهذا هو الوعي السليم

__________________ 
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

    

#  15    
  

 AM 03:50 ,اليوم 

fllooja 
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 863 
قام بالدعاء: 479

دعي له 103 مرات في 86 
مشاركات 
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 بااااااارك اهللا تعاااااااالى فيكم 
 

ونسأأأأأأأأأل اهللا ان يكون قريبااااااااااااا

__________________ 

ســــبحان اهللا وبحمده ســـبحان اهللا العـظيم
اللهم انصر االسالم والمسلمين في كل مكان

لبيــــك اميـــــرنا ابــــــو عمــــر البغـــــدادي 
اللــهم احفظ شيخنا الحبيب أسـامة بــن الدن 

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أيمن الظواهري فاضح الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
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.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 

 
األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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