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14- دولة العراق إلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية بغداد  8

 تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي/ بيان بخصوص االنقالب األخير في موريتانيا 

الصمود / يصدرها المركز اإلعالمي لحركة طالبان – السنة الثالثة العدد (26) - أغسطس 2008 

  15-8 جماعة أنصار اإلسالم / عملية استشهادية تدك معقال لقوات البيشمركة في مدينة الموصل 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 672 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
أبشركم شيخنا الحبيب أبو اليزيد بفضل اهللا حي يرزق يصول ويجول في ساحات الوغى  

 ϥжϝЪ  : ЩЮ Ϣ 
  

: 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 08:06 ,باألمس 

 زمجرى
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,862 
قام بالدعاء: 0

دعي له 1,654 مرات في 990 
مشاركات 

 أبشركم شيخنا الحبيب أبو اليزيد بفضل اهللا حي يرزق يصول ويجول في ساحات الوغى 

 خرجت علينا قناة العبرية
 بوق أمريكا

 بمسرحية وفيلم جديد
 من سلسلة مسرحياتها وكذبها

 
 أن شيخنا الحبيب

 أبو اليزيد
 قد قتل

 
 ولكن بفضل اهللا

 تبين كذب هذه القناة العميلة
 

 فنبشر أنصار المجاهدين في كل مكان بأن شيخنا الحبيب
 حي يرزق
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 يصول ويجول
 يقود كتائب المجاهدين

 ولم تكتب له الشهادة بعد
 

 ونسأل اهللا أن يلحقنا به وبجنده
 فواهللا أنه حجة على كل قاعد

 
 

 كتبت ما كتبت
 إدخاال للسرور على قلوب إخوتي

 ورجاء دعوة صالح فيهم بظهر الغيب أن يفرج اهللا كربتي ويلحقني بالركب
 
 

 وتقبلوا إحترامي
 

 أخوكم الصغير ومحبكم 
 

 خادم أبا حمزة المهاجر
 

 الغريب الحائلي
 
 
 
 

__________________ 
http://www.dous-1.com/vb/image.php?u...ine=1185702148

    

 األعضاء 8 قاموا بالدعاء لزمجرى لمشاركته القيمة هذه

abu ayub ,(اليوم) abuturab ,(باألمس) (اليوم), بغداد الخالفة (باألمس), الغريب الحائلي (اليوم), األستشهاديه (اليوم), أبو عمر الغزاوى 
 (باألمس)ossama2004 (اليوم), سما بغداد

#  2    
  

 PM 09:46 ,باألمس 

 القصف
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 477 
قام بالدعاء: 99

دعي له 131 مرات في 89 
مشاركات 

 بشرك اهللا بالجنان و الحور الحسان.
 وكتب اجرك اخي الكريم

 
 

 و ليمت غيضا اعداء اهللا و رؤوس الشر.
 وال نـــــــــــــــــــــامت أعــين الجـــــبــــــــــنــاء

 
اللهم مكن لعبادك المجاهدين

__________________ 

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

    

#  3    
  

 PM 11:39 ,باألمس 

 ابواليتامى
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: بديرتي بين ربيعي وعشيرتي
المشاركات: 891 
قام بالدعاء: 151

دعي له 233 مرات في 175 
مشاركات 

 السالم عليكم
 

 اللهم احفظ كل قادة الجهاد .
 

بشرك اهللا برفقة الحبيب صلى اهللا عيله وسلم.

__________________ 
العراقيهالغريب ابوعبير

 
 
 

)) احد اعمام رغد(( 
 
 

االول في كتيبة استشهادين االخالص
 
 

امريكا . 
 
 

 ًهذا العدولن نتركه ابدا
 
 

واهللا لو صعد الى السماء لصعدنا وراءه لن 
 
 

 ًنتركه ابدا
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#  4    
  

 PM 11:41 ,باألمس 

 العربي مسلم
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,514 
قام بالدعاء: 310

دعي له 172 مرات في 130 
مشاركات 

 السالم عليكم
 

 اللهم احفظ كل قادة الجهاد .
 

بشرك اهللا برفقة الحبيب صلى اهللا عيله وسلم.

__________________ 

 ـــححمعلوماتك عن المسجد األقصى المباركصـــ 
    

#  5    
  

 PM 11:50 ,باألمس 

ossama2004 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 160 
قام بالدعاء: 51

دعي له 23 مرات في 18 
مشاركات 

بشركم اهللا بالجنان

    

#  6    
  

 PM 11:52 ,باألمس 

ossama2004 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 160 
قام بالدعاء: 51

دعي له 23 مرات في 18 
مشاركات 

 ادخل اهللا السرور على قلبك اخانا .
اللهم احفظ قيادتنا بما في ذلك نكاية العداء اهللا

    

#  7    
  

 PM 11:55 ,باألمس 

 سامر 2007
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 719 
قام بالدعاء: 109

دعي له 58 مرات في 48 
مشاركات 
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جزاك اهللا خيرا على هذا الخبر

    

#  8    
  

 AM 06:36 ,اليوم 

 سما بغداد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 325 
قام بالدعاء: 2,607

دعي له 99 مرات في 82 
مشاركات 

بشرك اهللا بالجنة أخينا وفرج كربتك وألحقك بالركب إن شاءاهللا ورزقنا اهللا وإياك الشهادة مقبلين غير مدبرين آمين يارب العالمين.

    

#  9    
  

 AM 06:43 ,اليوم 

 بغداد الخالفة
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: دولة العراق اإلسالمية
المشاركات: 1,245 
قام بالدعاء: 1,039

دعي له 798 مرات في 358 
مشاركات 

بشرك اهللا بالجنان و الحور الحسان. 
وكتب اجرك اخي الكريم 

 
 

و ليمت غيضا اعداء اهللا و رؤوس الشر. 
 وال نـــــــــــــــــــــامت أعــين الجـــــبــــــــــنــاء

__________________ 
 ضربة قاصمة الظهر للدنمارك وبريطانيا والمجلس األوروبي : فمن لها ؟؟

 
 ◄███▓▒░ هل فقدت دولة العراق اإلسالمية سيطرتها.... سؤال وجواب/ تحليل سياسي ░▒▓███►

 
 ◄███▓ عاجل جدا : هذي دولة اإلسالم فمن يلبي النداء.... ▓███►

 
 تصاميم إخالصية لنصرة دولة العراق اإلسالمية...أطلب واحصل على توقيعك..متجدد إن شاء اهللا

 
 ◄███▓▒░ إتحاف العباد ببعض إصدارات رجال الجهــــاد ░▒▓███►

 
 ◄███▓▒░ فلسطين بين المجاهدين واألنصار... برقية عاجلة..... ░▒▓███►

 
 ◄███▓▒░ تذكير عاجل : الهجرة والجهاد ودولة العراق اإلسالمية ░▒▓███►
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 AM 09:05 ,اليوم 
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 أبو عمر الغزاوى
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,127 
قام بالدعاء: 1,219

دعي له 627 مرات في 477 
مشاركات 

اهللا أكبر وهللا الحمد

__________________ 
 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,, 

    

#  11    
  

 AM 09:35 ,اليوم 

 األستشهاديه
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: نحر الصحوجيات والرافضيات
المشاركات: 2,441 

قام بالدعاء: 354
دعي له 691 مرات في 451 

مشاركات 

 الحمداهللا وإن مات الجهاد اليتعطل بقوة اهللا ونعم األمير واهللا يحفظك يا أميري الغالي 
 

 اللهم عليك بالصحوة ومن أسسها وحالفها وساندها
 

 اللهم عليك بالصحوه ومن برر لها ودافع او سكت عنها
 

 اللهم عليك بالصحوة وقادتها وحلفاءها والمستفيدين منها
 

 اللهم أجعل جرحاهم قتلى وال تبقي منهم جرحى
 

 اللهم مكن المجاهدين من رقابهم
 

اهللا أنصر جنود دولة العراق اإلسالميه اهللا أعمي أبصار من يراقبهم في وقت تنفيذ العمليه وأحفظ وزرائها وقادتها الميدانيين وسدد رمي 
 اإلستشهادين وسدد رمي الهاونات والصواريخ واألعيره الناريه اللهم شتت جمع الكفار الحاقدين 

 
 اللهم أنصر تنظيم القاعده وأعمي أبصار الجواسيس عنهم وفك قيد أسراهم

 
 اللهم أنصرالمجاهدين الصادقين في كل مكان وأعمي ابصار الجواسيس عنهم وأحفظهم

 
 اللهم أجعل الرافضه والصحوات والجواسيس واألمريكان وحكام العرب وعلماء السالطين يطلبون

 الموت وال يجدونه
 

 اللهم أنصر أخواننا في حركة الشباب المجاهدين في الصومال
 

 اللهم أحفظ األمير مختار أبي الزبير
 

 اللهم أنصرالمجاهدين في الشيشان اللهم أحفظ قادتهم وجنودهم وأعراضهم
 

 اللهم أنصرالمجاهدين في الفلبين وأحفظ قادتهم وجنودهم وأعراضهم
 

 اللهم أنصر المجاهدين في فلسطين اللهم أحفظ شعبهم وقادتهم وجنودهم الشرفاء منهم يارب العالمين
 

 اللهم أنصر طالبان من كيد الكفار والمرتدين وأحفظ القاده الميدانين وجنودهم
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 اللهم أنصر المجاهدين في تنظيم القاعده في بالد المغرب اإلسالمي وأحفظ قادتهم وجنودهم

 
 اللهم أعمي أبصار من يراقب المجاهدين في وقت التنفيذ أو غيره

 
 اللهم سدد رمي المجاهدين وشتت رمي الكفار والمرتدين

 
 اللهم أحفظ قادة جيش أنصار السنه

 
 اللهم احفظ المجاهدين في جيش أنصار السنه

 
 اللهم سدد رميهم وأعمي أبصار من يراقبهم في وقت التنفيذ أوغيره

 
 اللهم أهدي شباب األمه اإلسالميه وأجعلهم في خطى المجاهدين

 
 اللهم عليك في امريكا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا اللهم عجل في رحيلهم

 
 اللهم يسر أمري للجهاد وأعمي أبصار من يراقبني أو يراقب من يريد الذهاب للجهاد

 
 أمين أمين أمين

 
 اللهم انت الذي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء وعليك االجابه وهذا الجهد وعليك التكالن

 
 
 
 
 

__________________ 
 من أقوال الشهيد أبي مصعب الزرقاوي رحمه اهللا 

 
 

 فيا أسود التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة:
 عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا،أن اليأتي عليكم الليل إال وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم،

 أعيدوها خضراء جذعة،
 قوموا قومة رجل واحد،

 فال خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا،وتداس فيه كرامة أخواتنا،ويحكمنا فيه عباد الصليب..
 
 
 
 
 
 
 

 فلم مدة 43.49 دقيقه وتسع وأربعين ثانيه يتظمن الفلم نحر ورمي بلرصاص على المرتدين والصليبين في كل مكان 
 
 
 

http://www.zshare.net/video/1309122227df44df/ 
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#  12    
  

 AM 09:40 ,اليوم 

 محب السلفية
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 659 
قام بالدعاء: 2

دعي له 70 مرات في 50 
مشاركات 

اللهم احفظ قادة المجاهدين والمجاهدين

    

#  13    
  

 AM 11:08 ,اليوم 

 المهاجرالصحراوي
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 996 
قام بالدعاء: 0

دعي له 148 مرات في 122 
مشاركات 

 اللهم احفظ كل قادة الجهاد .
 

بشرك اهللا برفقة الحبيب صلى اهللا عيله وسلم

    

#  14    
  

 PM 03:08 ,اليوم 

 أبو ذر األفغاني
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: هلمند
المشاركات: 472 

قام بالدعاء: 17
دعي له 46 مرات في 34 

مشاركات 

 السالم عليكم
 

 اللهم احفظ كل قادة الجهاد .
 

بشرك اهللا برفقة الحبيب صلى اهللا عيله وسلم

__________________ 
 اإلسالم أنصار بجماعة اإلسالم دولة أعز اللهم

  قولوا آمـــين
 هل تعاني من مشكلة في التحميل من موقع zshare ؟ هنا الحل

 
 

    

#  15    
  

 PM 03:20 ,اليوم 
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 المهاجر الفلوجي
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: العراق
المشاركات: 419 

قام بالدعاء: 1
دعي له 44 مرات في 14 

مشاركات 

 اللهم لك الحمد
اللهم احفظهم يا اهللا

__________________ 
 اللهم ان امريكا اتت بحلها وترحالها وشيبها وشبابها وعتادها اللهم فعليك بهم 

 اللهم ان بوش وعدنا بالهزيمة وانت وعدتنا بالنصر اهللا فنجز وعدك
 اللهم دمر المرتدين والصحوات تدميرا اللهم الترفع لهم راية والتحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم أية

 اللهم احفظ اميرنا ابو عمر ووزير حربة ابو حمزة وسائر الوزراء والجنود 
 اللهم مكن لهم في ارضك اللهم فك قيد االنبار من سلطة المرتدين

اللهم اميــــــــــــــــــــــــــــــن 

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إنصر عبادك المجاهدين في كل مكان

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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