
 

... هنا تجديد البيعة المير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا ... 

...منتديات الفلوجة االسالمية تزف نبأ استشهاد احد مشرفيها ( سنام الرمادي ) على 
ارض الرافدين تقبله اهللا في الشهداء... 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 15 جندي فرنسي في نجراب – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 6 جنود للعدو وإغتنام سيارتهم في والية وردك – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / تدمير "اباتشي" للعدو األمريكي بعبوة ناسفة في والية اروزجان – 11/8 

10-8حركة الشباب المجاهدين/نحر رئيس المخابرات بإقليم بكول المدعو ( عبد اهللا جهورير ) 

:: روابط الشبكة :: :: الستعادة كلمة المرور :: :: لإلتصـال بنـا :: 
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  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 

  

 منذ 23 ساعات 

 حفيد الحسين
 

عضو مجتهد

 
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 454 

 دولة االسالم باقية رغم كيد الكائدين 

 الحمد هللا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
  عليهم وال الضالين

 
ء الصليب تمر االمة االسالمية اليوم من منعطف خطير نظرا لتكالب قوى الكفر والطغيان العالمي عليها فقد اجمع الغرب الصليبي الكافر بقيادة حاملة لوا

ال حل اميركا وربيبتها اسرائيل على القضاء على اية بؤرة في العالم تشهد اال اله اال اهللا وان محمدا رسول اهللا وهكذا فان الشرع والمنطق ينادي انه 
وما لكم ال تقاتلون في   ويقول ايضا اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان اهللا على نصرهم لقدير لالمة اال الجهاد في سبيل اهللا يقول اهللا تعالى 

لنا من لدنك سبيل اهللا والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل 
 ان امل االمة الواعد هم هؤالء المجاهدون في مشارق االرض ومغاربها الذين ال يقاتلون لتراب او لحدود سايس بيكو وانما لتكون كلمة اهللا نصيرا

 ومن اهم وابرز الساحات الجهادية اليوم يمكن ان نذكر وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا هي العليا ويكون الدين كله هللا يقول تعالى
 الساحة العراقية

ت كلنا يعلم حال العراق الحبيب اليوم وما يمر به من فتن وال غرابة فهذه سنة اهللا في الكون حتى يميز الخبيث من الطيب وهاهي الصفوف قد تمايز
 وهاهي دولة االسالم قد اخذت وسام الشرف واالستحقاق من رب العزة جل في عاله

 ان االدارة االميركية المتوحشة الى جانب خربها العسكرية على دولة االسالم تشن حربا من نوع اخر ال تقل شراسة عن سابقتها هذه الحرب عبر عنها
رامسفيلد الصغير بحرب االفكار نعم انها الحرب االعالمية وما ادراك ما الحرب االعالمية فبدات ادارة الشر بنشر االكاذيب والترهات على دولة 

كبرت كلمة تخرج من افواههم  االسالمبقصد التاثير على الراي العام من قبيل استهداف المدنيين والقتل الطائفي وما هو معلوم من خزعبالت القوم 
 واستعملت لذلك قنواتها العميلة الناطقة بالعربية كالخنزيرة والعبرية واستصدار الفتاوى الجاهزة من علماء الضاللة علماء ان يقولون اال كذبا

 فهو سبحانه ال يدع عباده المؤمنين ان تنصروا اهللا ينصركم البنتاغون التي تطعن في دولة االسالم ولكن اهللا سبحانه متعالى قال وقوله الحق 
ي الطاهرين دون نصرة فقد يسر اهللا لهم االعالم الجهادي الذي خقق طفرة نوعية وابرز وجوده على الساحة بشكل متميز جدا وقلب الصورة المسيئة الت

ض لقد ما فتات ادارة الشر تحاول الصاقها بالمجاهدين فكانت المنتديات الجهادية حصنا منيعا في وجه حرب االفكار التي نضر لها سماسرة البيت االبي
الجهادية كانت بفضل اهللا المقالة كالعبوة الناسفة لكن هذه االخيرة تنسف العقول وهكذافقد استشعر اعداء اهللا هذا الخطر فحاولوا جاهدين غلق المنتديات 

  يريدون ان يطفئوا نور اهللا بافواههم ويابى اهللا اال ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولكن هيهات
لق يقول ان الحق البد ان ينطلق في طريقه والبد ان يقف له الباطل في الطريق بل ال بد ان ياخذ عليه الطريق والبد للحق ان ينطلق نعم البد للحق ان ينط

 وهكذا فقد مضى أعداء اهللا يكيدون لدولة االسالم في الخفاء وهذه المرة اوحى لهم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق  تعالى
 شيطانهم االكبرابليس لعنه اللهطريقة اخرى علها توقف زحف الخالفة االسالمية العالمية التي ستسود االرض عما قريب بحول اهللا

صراعها انها الثورة المضادة وهي طريقة ليست بالجديدة فقد طبقتها قبلهم االستخبارات الفرنسية ضمن سلسلة اساليبها الخماد مقاومة العصابات اثناء 
 مع المجاهدين الجزائريين

لو ان هذه الطريقة تعتمد على خلق قادة مزيفين ومجموعات مقاومة تدير االستخبارات االميركية قيادتها وتسلط الدعاية واالعالم عليها حتى تشتهر و
كلف ذلك تحمل الجيش االميركي بعض الخسائر في سبيل شهرة تلك المجموعات المقاومة المصطنعة وعندما تكبر تلك المجموعات وتشتهر قياداتها 

عاوى وابطالها المصطنعين تبدا المخابرات في فرض وجودهم على المجاهدين الخقيقيين وتفتيت صفوقها او اختراقها من قبل القيادات المصطنعة تحت د
 ضرورة توحيد الفصائل الجهادية وهذا ما لمسناه في تشكيل ماسمي بالمجلس السياسي للمقاومة العراقية 

ن انى ان هذا المجلس سيعمل على تولي البالد وعقد اتفاقيات االحتقالل بما فيه صالح اميركا وادخال العراق في مرحلة ما يسمى باالستعمار الحديث ولك
 لهم ذلك فدولة االسالم باذن اهللا ستكون بالمرصاد 

ع لقد اثبتت التجارب الطويلة ان التالحم بين المجاهدين وشعبهم وامتهم هو السند االول لهم في عالم االسباب بعد توفيق اهللا في كل مواجهة لهم م
هذا االمر الطواغيت الحاكمين او مع القواة الغازية وانهم غالبا ما يخسرون تلك المواجهات عندما يخسرون ذلك السند وبالتالي فان اعداء اهللا قد وعوا 

جاهدين فباشروا بانشاء هوة بين المجاهدين وانصارهم ومؤيديهم في صفوف االمة كما ان هناك ثغرة كبيرة هي غياب العلماء وكبار الدعاة عن قيادة الم
وعدم دعمهم واالنخراط معهم وادى غياب هؤالء العقالء واصحاب العلم والتجربة والخبرة الى ضعف التربية وتيه القرارات لدى الشباب وتخبطهم 

مر من قوة وارتكابهم االخطاء التي اكتفى كثير من اولئك العلماء والدعاة بانتقادها واتخادها ذريعة لقعودهم وقعود الناس عن الفريضة المتعينة وهللا اال
 الجهل وعجز الثقة كما قال عمر رضي اهللا عنه

 اهللا اكبر
http://al-faloja.cc/vb/showthread.php?t=26904 وهللا العزة ولرسوله وللمؤمنين
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عبقري التنظيم
__________________ 

ِ وال كلَّ جوادنا من السباق َواهللا ماعدمنا المجد
&

ِ بالطالق ُبتلى المليحةُ كما تٍ حظِلينا بسوءُولكننا ابت

 

#  2 

  

 منذ 20 ساعات 

 ذباح الرافضة
 

عضو مشارك

 
Feb 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 152 

 

باقية باذن اهللا

 

#  3 

  

 منذ 18 ساعات 

  اهللا أسرهّفك
 

مشرف

 
Mar 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 1,315 

 

نصركم اهللا يا اخواننا في دولة العراق االسالمية بارك اهللا في الكاتب والناقل اهللا اكبر
__________________ 

وا العاني وأطعموا ّ« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فكعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: 
  رواه البخاري ومسلمالجائع وعودوا المريض »

************************ 
 شاهد قناة دولة العراق اإلسالمية اإلسالمية على الرابط

 
http://worldtv.com/aljehad/ 
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 هكريه6
 

عضو مشارك

 
May 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 265 

 

باقيه............................................. .............وشامخه............................... .............باذن اهللا.
__________________ 

 ............!!!!!!!!!اليه وأتوب القيوم الحى هو اال اله ال الذى أستغفراهللا

 

#  5 

  

 منذ 8 ساعات 

 امير االعظمية
 

مشرف

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولـــة الـــعـــراق االسالميــــه
المشاركات: 2,633 

 

 بارك اهللا فيك اخي الحبيب
 ودولة االسالم باقيه 

 رغم كيد الكائدين
 وحقد الحاقدين
ومكر الماكرين

__________________ 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 

 ))َونُقَزْرُي ْمِبِّهَر َندِع اءَيَْحأ َْلب ًاتاَوَْمأ ِّاهللا ِيلِبَس يِفْ واُِلتُق َينِالَّذ نََّبَسَْحت َالَو(( 
 
 
 

...ًرفيقا أولئك وحسن والشهداء والصديقين النبيين مع جناته فسيح وأسكنك اهللا رحمك
..الـحـبـيـب اخـي يـا

الـرمـادي سـنـام

 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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