
 
 

 

 

نَمَاد في اليَهِ الجّاعدةَنظيم قَت 

( رؤية         ( رؤية كاشفة )
كاشفة )

اهللا أكبر        اهللا أكبر

  ً واستشهدت رجالً  أبي عبداهللا الشامي : عشت رجال

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

 8-8 جمـاعة أنصار اإلسالم / (إيــضــاح لـمـا سبـــق ) سفر الحقيقة 

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

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=165837

http://www.ekhlaas.org/forum/index.php
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1211078
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1211078
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1211078
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1203449
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1203449
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1203449
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1203449
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1203158
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=164888
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=164863
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=165939
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1194836
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=165696
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1199499


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

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 665 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
ما الحاصل بالضبط بين روسيا وجورجيا؟ , وهل للحرب عالقة له باإلسالم والجهاد؟  

 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

#  1    
  

 08-08-2008, 05:29 PM 

 مكشر أنيابه
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 129 
قام بالدعاء: 0

دعي له 30 مرات في 18 
مشاركات 

 ما الحاصل بالضبط بين روسيا وجورجيا؟ , وهل للحرب عالقة له باإلسالم والجهاد؟

 أتمنى اإلفادة منكم
 

 هل إقليم إوسيتيا الجورجية إقليم غالبية مسلمة؟ , أم أغلبية نصرانية؟.
 

 وما الحاصل فيه بالضبط؟.
 

نتمنى أن يخفف ذالك الضغط عن المجاهدين في القوقاز

    

#  2    
  

 08-08-2008, 06:52 PM 
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 مكشر أنيابه
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 129 
قام بالدعاء: 0

دعي له 30 مرات في 18 
مشاركات 

ليش ما في رد؟

    

#  3    
  

 08-08-2008, 07:06 PM 

 شامل عبد اهللا
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 172 
قام بالدعاء: 0

دعي له 18 مرات في 17 
مشاركات 

 السالم عليكم
 اوسيتيا كغيرها من دول القوقاز فيها مسلمون

 لكن على حد علمي جورجيا و أوسيتيا غالبيتها نصارى على عكس أبخازيا واهللا أعلم
 والحرب هناك إن اشتعلت فهي خير للمجاهدين إن شاء اهللا

 يخفف عليهم الضغط و تعمى االبصار عن الحدود الجورجية الشيشانية مؤقتا شماتة بروسيا.


    

#  4    
  

 08-08-2008, 07:28 PM 

 أبو أسامة اليماني
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,302 
قام بالدعاء: 367

دعي له 755 مرات في 565 
مشاركات 

اللهم أشعلها حربا بين اعدائك ليستفيد منها اوليائك. 
 
 

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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__________________ 
مقطع رائع للشخ هاني السباعي يدافع عن الشيخ شاكر العبسي

"دولـــة العــراق اإلســـالميــــة" بالنصر والتمكين لمن نسي سالح الدعاءِهنا ندعوا لــ
رسالة إلى مؤسسة الفرقان من أخوكم "أبو أسامة اليماني"

مقطع نادر جدا للشيخ أسامة بن الدن
 

األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة
مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي
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#  5    
  

 08-08-2008, 07:43 PM 

 خادم الدوله
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 244 
قام بالدعاء: 49

دعي له 82 مرات في 43 
مشاركات 

بأسهم بينهم

    

#  6    
  

 08-08-2008, 08:50 PM 

 أبو زياد الغريب
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة العراق اإلسالمية
المشاركات: 375 

قام بالدعاء: 13
دعي له 56 مرات في 42 

مشاركات 

 اللهم اجعل بأسهم بينهم وأرح الشيشان منهم
اللهم اجعل هذه الحرب سبب عز ونصر وتمكين المارة القوقاز االسالمية

__________________ 
ما ِ الدُكِسفَ نَومَالي ₪₪₪₪ ةَشأمَحوالمَ نمَومَالي ₪₪₪₪ ةَمَلحَ المُومَ يَومَالي 

••ة ََمظلَشكو المَ يُرضِالع ••

 
    

#  7    
  

 08-08-2008, 08:58 PM 

 قريش1
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 3 
قام بالدعاء: 0

دعي له مرة واحدة في مشاركة 
واحدة 

ما انها السالم عليكم و رحمة اهللا اخي الكريم قطاع اوسيتيا الجنوبي نصارى من الكازاك و اوسيتيا الشمالية القريبه من انغوشيا فيها اقليه مسلمه عل
هذا كانت كلها للمسلمين ولكن ابان حرب القياسرة الروس عليهم لعائن اهللا اتوا بنصارى قوم الكازاك واسكنوهم في تلك البقعه ليكونوا الى يومنا 

خنجرا في خاصرة المسلمين منذ ان بداء الجهاد في عهد االمام شامل رحمه اهللا و نائبه بيسنغور .ولكن كل هذا ان شاء اهللا في مصلحة المسلمين 
عموما و المجا هدين خصوصا و الروس الخنازير على علم بان هذه الحرب ستفتح الباب لمساعدة المجاهدين عن طريق جورجيا فتحسبوا للحدود 

ونشروا قوات ضخمه لهذا السبب لعنة اهللا عليهم
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 08-08-2008, 09:03 PM 
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 العربي مسلم
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,252 
قام بالدعاء: 284

دعي له 150 مرات في 111 
مشاركات 

اللهم أشعلها حربا بين اعدائك ليستفيد منها اوليائك.

__________________ 
  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 

    

#  9    
  

 08-08-2008, 09:07 PM 

 الزئبق االسالمي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 491 
قام بالدعاء: 26

دعي له 156 مرات في 99 
مشاركات 

الحمدهللا على نعمه االسالم

__________________ 
 )االمم المتحدة ) x العرب والعجم (  القاعدةثلة من المؤمنيين (

ايــــــمـــــان x كـــــفــــر
 

 ))... ُاهللاََّ وٌنِمْم مُّؤُنكِمَ وٌرِافَ كْمُنكِمَ فْمُكَقَلَي خِالَّذ َوُهقال تعالى ((

    

#  10    
  

 08-08-2008, 09:11 PM 

elamer73 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,976 
قام بالدعاء: 1,005

دعي له 702 مرات في 505 
مشاركات 
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http://www.mrkzy.com/uploads/2ad0ca9e34.jpg 

 
 سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم 

 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن 

 حالفهم .
 

}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
    

#  11    
  

 08-08-2008, 09:18 PM 

elamer73 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,976 
قام بالدعاء: 1,005

دعي له 702 مرات في 505 
مشاركات 
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http://www.mrkzy.com/uploads/2ad0ca9e34.jpg 

 
 سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم 

 
اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن 

 حالفهم .
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}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
    

#  12    
  

 08-08-2008, 09:41 PM 

 سما بغداد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 304 
قام بالدعاء: 2,517

دعي له 92 مرات في 75 
مشاركات 

اللهم سلط الظالمين على الظالمين واجعل القتل شيمة بينهم آمين يارب العالمين.

    

#  13    
  

 08-08-2008, 10:04 PM 

 ابومصعب الناظوري
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: ما هذا السؤال ؟
المشاركات: 733 
قام بالدعاء: 567

دعي له 264 مرات في 171 
مشاركات 

ان شاء اهللا في مصلحة المسلمين عموما و المجا هدين خصوصا

__________________ 
قريبا قريبا قريبا ان شاء اهللا 

 
    

#  14    
  

 08-08-2008, 10:28 PM 

 موحد األسود
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 111 
قام بالدعاء: 2

دعي له 27 مرات في 13 
مشاركات 

اقتباس:

  أبو أسامة اليمانيكاتب هذه المشاركة : 
 

 .اوليائك منها ليستفيد اعدائك بين حربا أشعلها اللهم
 
 

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

 آمين آمين آمين
 
 

__________________ 
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 (البقرة: 195) }َينِنِسْحُمْبُّ الِحُ يَنَّ اهللاَِّوا إُنِسْحَأَ وِةَكُلْى التَّهَلِ إْمُيكِدْيَأِوا بُقْلُ تَالَ وِ اهللاَِّيلِبَي سِوا فُقِفْنَأَ{و

    

#  15    
  

 08-08-2008, 10:31 PM 

 مكشر أنيابه
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 129 
قام بالدعاء: 0

دعي له 30 مرات في 18 
مشاركات 

 اهللا أكبر:
 

 جورجيا تسحب قواتها من العراق لمواجهة الروس واإلنفصاليين
 
 

 قتال عنيف في إقليم أوسيتيا الجنوبية
 جورجيا تسحب قوات من العراق وسط معارك ضد انفصاليين وقوات روسية

 
 
 
 

 جندي جورجي مصاب في القتال مع االنفصاليين
 
 

م، في ظل مواجهات عسكرية محتدمة بين قوا ت جورجيا، وبين االنفصاليين في إقليم أوسيتيا الجنوبية والقوات الروسية التي أرسلتها موسكو لدعمه
 أعلنت جورجيا الجمعة 2008-8-8 أنها ستسحب الف جندي من العراق وتعيد نشرهم في البالد.

 
وقال سكرتير مجلس االمن القومي الجورجي إن عددا من الجنود الجورجيين قتلوا الجمعة في قصف قام به الطيران الروسي واستهدف قاعدة 

 مارنيولي (شرق جورجيا).
 

 وإلى ذلك، أعلنت متحدثة باسم وزارة النقل الروسية أن روسيا ستوقف كل رحالت الطيران الى جورجيا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة.
 
 

ومن ناحية أخرى، دعا رئيس منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى وقف جميع العمليات العسكرية في منطقة الصراع بين جورجيا وأوسيتيا 
 الجنوبية، وحذر من احتمال تصاعده إلى حرب، وذلك في أعقاب إرسال قوات روسية للدفاع عن اإلقليم، وإعالن جورجيا إسقاط مقاتلتين روسيتين.

 
وتفجرت التوترات بشأن إقليم أوسيتيا الجنوبية الذي يسعى لالنفصال عن جورجيا عندما حاولت األخيرة تأكيد سيطرتها على المنطقة مستخدمة 

 الدبابات والصواريخ.
 
 

راع في وقال ألكسندر ستاب وزير خارجية فنلندا، الذي ترأس بالده الدورة الحالية للمنظمة التي تضم 56 دولة: "القتال العنيف الدائر في منطقة الص
 أوسيتيا الجنوبية يهدد بخطر التصاعد إلى حرب شاملة. الحرب سيكون لها تأثير مدمر على المنطقة بأسرها".

 
وقت الحق ودفع اندالع العنف منظمة األمن والتعاون في أوروبا إلى الدعوة لعقد اجتماع استثنائي لهيئة صنع القرار الرئيسة التابعة لها في فيينا في 

 الجمعة. وقال ستاب إنه على اتصال مع نظرائه في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة.
 

وحول تطورات القتال، نقلت وكالة اإلعالم الروسية عن قائد روسي كبير قوله إن وحدات من القوات الروسية تقترب من تسخينفالي عاصمة إقليم 
 أوسيتيا الجنوبية االنفصالي، حيث يحتدم القتال، وذلك لمساعدة قوات حفظ السالم الروسية هناك.

 
 وأرسلت روسيا الجمعة تعزيزات إلى أوسيتيا الجنوبية, فيما أكدت جورجيا من جهتها أنها سيطرت على تسخينفالي, وأسقطت مقاتلتين روسيتين.

 
 وأعلن الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي أن "العالم أجمع سيواجه مشاكل" إذا لم تعاقب روسيا على هجومها العسكري على جورجيا.

 
وكانت سلطات أوسيتيا الجنوبية أفادت بأن القوات الجورجية حاصرت عاصمة اإلقليم االنفصالي، وقتل 15 مدنيا على األقل في أعمال القصف. فيما 

 أعلنت روسيا سقوط مئات القتلى من المدنيين باإلقليم.
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 وقال قائد قوات حفظ السالم الروسية إن تسخينكفالي "دمرت بالكامل تقريبا" جراء القصف الجورجي.
 

 وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من عشرة جنود روس من قوات حفظ السالم في تسخينفالي.
 

وكان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف حذر في وقت سابق من أن روسيا لن تدع مقتل "مواطنيها" في أوسيتيا الجنوبية يمر "دون عقاب", مؤكدا 
 أنها ستدافع عن الرعايا الروس "حيثما وجدوا".

 
 وتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف عن "مشاهد تطهير إثني" في أوسيتيا الجنوبية.

 
ويحمل معظم سكان أوسيتيا الجنوبية، البالغ عددهم سبعون ألفا، جواز سفر روسيا
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اللهم احفظ الشيخ المجاهد أبو مصعب عبد الودود قاهر الطواغيت من كيد األعداء
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