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سيرة قائد        سيرة قائد

بيان        بيان

 تنظيم قاعدة الجهاد 

 من إخوانه رحمهم اهللا ٍ بيان بشأن استشهاد القائد أبي عبد اهللا الشامي وثلة

 من األبطال منهم الشيخ أبو خباب المصري رحمهم اهللا  ٍ قاعدة الجهاد/ بيان بشأن استشهاد ثلة

تنظيم القاعدة ببالد المغرب االسالمي/ تنفيذ عمليتين استشهاديتين ضد الجيش والشرطة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 662 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
!؟! هـل ستكون األيام المقـبـلة صـعـبة !؟! # موضوع للنقاش #  

 ϥжϝЪ  : ЩЮ Ϣ 
  

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة
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 مرابط موحد
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: شبكة اإلخالص االسالمية
المشاركات: 964 

قام بالدعاء: 90
دعي له 582 مرات في 198 

مشاركات 
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 !؟! هـل ستكون األيام المقـبـلة صـعـبة !؟! # موضوع للنقاش # 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 

 الحمد هللا الذي أعزنا باإلسالم واعز اإلسالم بنا 
 

 تطورات متالحقة نعيشها هذه األيام , وحالة ترقب من الجميع ..
  من الصف األول والثاني في التنظيم ..استشهاد قادةإعالنات متالحقة من تنظيم القاعدة عن 

 
 , التابعين / ات , لتنظيم القاعدة من تنفيذ غزوات مباركة االستشهادياتحالة غليان في أوروبا و وترقب وحذر وخشية من تمكن مجموعة من االستشهاديين او 

 ردا للعدوان ودفعا للظلم وانتصار للدين ..
 

 , وحمالت باآلالف من الكفار وأعوانهم , لكسر شوكة هذه الدولة – حفظها اهللا - ... دولة العراق اإلسالمية هجمات متالحقة على 
 

 , تلوح في األفق .. بحمد اهللا وفضله ..واليمن , الصومال  للمجاهدين في انتصارات
 
 

  هل نحن نعيش أيام صعبة , أم أننا والعالم بانتظار أيام صعبة ؟
 

أخبار استشهاد إعالم رأس الكفر أمريكا , وادعائه النصر على " اإلرهاب " من خالل استمرار نشر تطاول , تمحي احداث هامة وهل ستسجل األيام القادمة 
 القادة ؟ 

 
لكبرى , أم أن القاعدة – حفظها اهللا – تمارس االحتراف اإلعالمي , وتدمجه بالعمل الميداني العسكري , ليفرح سادة البيت األبيض قليال , قبل انتكاستهم ا

 لتظهرهم بمظهر الكذب وهذا يعني انهيارا نفسيا كبيرا , سيدمر كل شيء ؟؟!!
 

 نحن بانتظار المزيد في األيام المقبلة القادمة , فهي أيام على ما يبدو ستكون صعبة للغاية على الجميع ..
 

 اسأل اهللا التوفيق للمجاهدين 
 اللهم انصر المجاهدين في سبيلك 

وسدد رميهم وأحفظ قادتهم وثبت قلوبهم 
__________________ 

 مرابط موحد - شبكة اإلخالص االسالمية
  - Murabit MuwahidIslamic webAl-Ekhlaas 

 AM 05:17. الساعة : 2008-08-04 موحد مرابط بواسطة تحرير آخر

    

 األعضاء 13 قاموا بالدعاء لمرابط موحد لمشاركته القيمة هذه

ابا  (2008-08-04), منهج حياة (2008-08-04), مظفر الفلسطيني ahmed99 ,(05-08-2008) (2008-08-04), أبو قندهار
 (2008-08-04), باغي الهدى (2008-08-04), ابومعاذ المقدسي (2008-08-05), ابا عبد اهللا (2008-08-04), اسامه

hammouda99 ,(04-08-2008) (2008-08-04), جيش الزحف sirwan ,(04-08-2008) فرسان  (2008-08-04), غبار خيل اهللا
 (2008-08-04)الفجر
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 04-08-2008, 05:22 AM 

 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,460 
قام بالدعاء: 245

دعي له 1,687 مرات في 809 
مشاركات 
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 الحرب سجال يوم لنا ويوم علينا
 
 

نسأل اهللا الثبات حتى الممات
__________________ 

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

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,277 
قام بالدعاء: 3,428

دعي له 557 مرات في 452 
مشاركات 

نسأل اهللا الثبات لنا و لكم

__________________ 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 من ”وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم

بعد خوفهم أمنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون“ (النور 55).
 
 

 اللهم أنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان و أرزقنا الجهاد و االستشهاد في سبيلك بحق و صدق و ال رياء فيه.
 

  وأعنا على اجتنابه .. وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينً وارزقنا إتباعه وارنا الباطل باطالًاللهم أرنا الحق حقا
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 مرابط موحد
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: شبكة اإلخالص االسالمية
المشاركات: 964 

قام بالدعاء: 90
دعي له 582 مرات في 198 

مشاركات 

اخي ولي الحق ,اخي فرسان الفجر 
جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
 مرابط موحد - شبكة اإلخالص االسالمية

  - Murabit MuwahidIslamic webAl-Ekhlaas 

 AM 05:58. الساعة : 2008-08-04 موحد مرابط بواسطة تحرير آخر
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 أبوعمير
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 119 
قام بالدعاء: 16

دعي له 30 مرات في 17 
مشاركات 

 نسأل اهللا ان يكون القادم السالم ودولته وان تكون الدئرة على الكفار واعوانهم 
 

قال اهللا تعالى (( فان مع العسر يسرا ))

__________________ 

 بحار البحار موج على سيرنا(())  وربما الجبال في جباال كنا
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 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 10,495 
قام بالدعاء: 3,104

دعي له 854 مرات في 753 
مشاركات 

 كلما استحمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها ال تفرج 
 

ستنفرج االمور مرة واحده باذن اهللا تعالي

__________________ 
 ِ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    
  

 04-08-2008, 10:37 AM 

 ابومعاذ المقدسي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 104 
قام بالدعاء: 23

دعي له 27 مرات في 21 
مشاركات 
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هللا صحيح ان استشهاد قادتنا من الصف االول والثاني وغيرهم من باقي المجاهدين آلمنا كثيرا ونحزن علي فراقهم ولكن هذه امنية كل مجاهد امن با
 وحده ولم يرضي بالذل الذي حل باالمة االسالمية اليوم

 
ير اخي اريد ان اذكرك بشي مهما قتل منا كثيرا ام قليال فواهللا لينصرن اهللا دينه ولينصرن اولياءه في االرض انظر الي الماضي قتل من الصحابة الكث

 الكثير قتل خليفة اهللا عمر بن الخطاب ولكن هل سقطت الدولة االسالمية هل الخالفة انتهت بالعكس المسلمين ازدادوا ثباتا وقوة وعنفوانا
 واهللا يااخوة ان استشهاد احبتنا من قادتنا لهو دفعة قوية لنا بان نمضي علي هذا الطريق وان هذا الطريق هو الطريق السليم 

 
 نعم يفرح االعداء لمقتل هؤالء ولكن بفضل اهللا ومنة منه سريعا ما تنهمر دموعهم لرؤية اشالء ابنائهم واجسامهم تمزق في كل مكان 

انا اتصور انه سوف تكون هنالك مفاجئة في القريب العاجل والسيما في بداية شهر رمضان وسوف تكون من العيار الثقيل بها سوف ينكس ابناء 
 صليب ويهود اعالمهم وسوف يكون في هذا اليوم ذكري عندهم سيخلدها ابنائه واجيالهم علي مر من العصور

 
 ونسال اهللا ان يعجل لنا في ذلك اليوم

امين يارب العالمين

__________________ 
 كان في اهللا مصرعي ٍ * على أي جنبً مسلماُلَقتُ أبالي حين أُولست

 ِ ممزعٍوذلك في ذات اإلله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو
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 ابو سيف االسالم
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: على مرمى حجر من االقصى
المشاركات: 580 
قام بالدعاء: 144

دعي له 233 مرات في 92 
مشاركات 

 اشتدي ازمة تنفرجي
 القاعدة كشجرة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها

 ال خوف على هذه الشجرة من ان تقتلع فلقد تكفل الجبار بحفظها
 استشهاد القادة مثل عملية تقليم اغصان هذه الشجرة فكلما قلمتها كلما انبتت فروعا واغصانا يانعة خضرة

 القاعدة كالمعدن النقي كلما زدته طرقا كلما ازداد صالبة
 

كنا نظن انه بعد غزو افغانستان لن تقوم للقاعدة قائمة ففاجئتنا القاعدة انها على قلوب الكفار والمرتدين جاثمة وقاعدة

__________________ 
 اصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الحوض ولننازعنهم في جواره في الجنة , وواهللا يا رسول اهللا لن نكون باذن اهللا ممن تقول فيهم ّواهللا لننازعن

 المالئكة عند الحوض ( انك ال تدري ما احدثوا بعدك يا محمد )
  يا رسول اهللا انك خلفت ورائك رجاال يحفظون دعوتك ويطبقون سنتك ويجددون عهدك ّولتعلمن

 
**** 

 اما انتن يا حور العين فنقول لكن :
 تنح يا حور الجنان عنا *** فال فيك قاتلنا و ال قتلنا
 و لكن لسيدنا اشتقنا *** قد علم السر و ما أعلنا

 
( نحن ابناء القاعدة)
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 العربي مسلم
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,117 
قام بالدعاء: 272

دعي له 141 مرات في 103 
مشاركات 

 كلما إستشهد قائد خرج بعده لبعشرات
 نسأل اهللا التمكين للمجاهدين

 ويا أخي الكريم 
هل نخشى ما تخفيه األيام وأمرنا موكل للواحد األحد

__________________ 
  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 

    

#  10    
  

 04-08-2008, 01:02 PM 

 أبو ذر األفغاني
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 456 
قام بالدعاء: 17

دعي له 44 مرات في 32 
مشاركات 

دم القادة نور ونار

__________________ 
 اإلسالم أنصار بجماعة اإلسالم دولة أعز اللهم

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

 
 

    

#  11    
  

 04-08-2008, 02:53 PM 

abu_zkria 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 172 
قام بالدعاء: 21

دعي له 16 مرات في 15 
مشاركات 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 
 

 السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته ...
 

  رمضاناخوتي في اهللا استبشروا و انتظروا 
 

 فلن يمر بسالم 
 

 و اهللا الموفق الى كل خير 
 
 

ال تحزنوا يا اخوتي فالنصر قادم بإذن اهللا
 

عليكم بفلم الجهاد النووي و ال تحزنوا
__________________ 

يا نفس إال تقتلي تموتي
شبكة انصار المجاهدين 

http://www.ansaraljihad.net/vb/

    

 العضو التالي يدعوا لabu_zkria لمشاركته القيمة هذه

 (2008-08-04)غبار خيل اهللا

#  12    
  

 04-08-2008, 05:55 PM 

 غبار خيل اهللا
 

من كبار الكتاب
 

 أقيم في إخالص ستانًاإلقامة: الوطن إسالم و الدولة قرآن _ و تحديدا 
المشاركات: 3,210 
قام بالدعاء: 1,387

دعي له 569 مرات في 291 مشاركات 

اقتباس:

  abu_zkriaكاتب هذه المشاركة : 
  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 
 

  ...بركاته و اهللا ورحمة عليكم السالم
 

  رمضان انتظروا و استبشروا اهللا في اخوتي
 

  عليهم بسالم يمر فلن
 

  خير كل الى الموفق اهللا و
 
 

 اهللا بإذن قادم فالنصر اخوتي يا تحزنوا ال
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 تحزنوا ال و النووي الجهاد بفلم عليكم

 
 

   
 

منتدى إرهابي مخيف 
__________________ 

ر ان و روندولة اإلسالم 
 الثبات في مواجهة البالءات

 
 
 

.
 

] شاي على الفحم من مؤسسة السحاب [
.

 
؟ لماذا نحن هنا

    

#  13    
  

 04-08-2008, 06:11 PM 

mfares 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,772 
قام بالدعاء: 40

دعي له 236 مرات في 154 
مشاركات 

إن شاء اهللا تكون األيام والشهور القادمة أيام انتصارات وفتوحات للمسلمين

__________________ 
قال أمير المؤمنين الشيخ أبو عمر البغدادى حفظه اهللا

 
 
 

فيا شباب اإلسالم
 
 
 

ضعوا نصب أعينكم أشالء األطفال وصرخات الثكالى وآهات الشيوخ
 
 

فجروا بركان الغضب احرقوا األرض تحت أقدام اليهود وأعوانهم أبيدوا جيشهم
 
 

دمروا الياتهم أسقطوا طائراتهم واقعدوا لهم كل مرصد اكمنوا لهم فى البيوت واألودية والمنعطفات
 
 

اتخذوا الليل ستارا وحولوا صبحهم نارا
 
 
 

وليكن هتافكم وشعاركم فى المعارك اهللا أكبر دين اهللا الغالب
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 ابو عبيدة2
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 198 
قام بالدعاء: 25

دعي له 27 مرات في 23 
مشاركات 

 نسأل اهللا ان يكون القادم السالم ودولته وان تكون الدئرة على الكفار واعوانهم 
 اللهم ثبت اقدامهم
اللهم سدد رميهم

__________________ 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

)تفلحون لعلكم اهللا واتقوا ورابطوا وصابروا اصبروا امنوا الذين ياايها(
)العظيم اهللا صدق( 

اقدامهم ثبت اللهم المجاهدين انصر اللهم

 
يبتسم المعذب جعل ..............الذي العشق اجمل ما

http://alkhattab.110mb.com/images/h.gif
http://smiles.al-wed.com/smiles/14/017-3.gif
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 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 8,333 
قام بالدعاء: 1,946

دعي له 1,478 مرات في 993 
مشاركات 

  أخيًجزاك اهللا خيرا
 

 نعم ستكون صعبة واهللا تعالى أعلم
 

 اللهم سدد رمي المجاهدين وثبت أقدامهم
 

 ت قلوبنا على دينكّت القلوب ثبّثبُاللهم يا م
 

 ف قلوبنا وأبصارنا على طاعتكّف القلوب واألبصار صرّصرُاللهم يا م
 

رْوَ بعد الكِرْوَا نعوذ بك من الحّاللهم إن

__________________ 
"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ

ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉ 
ǿǟɀƋȎȱǟĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ ĆȺȱǟ ĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪć 

ȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆȸȵ ǠȺĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
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ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."
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»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم تقبل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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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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