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منتدى >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)
الحقيقة المؤلمة ... القاعدة تخسر الحرب في العراق  

 
 

رسالة. 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتمكتــبي

 

  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    

  

 منذ 3 أسابيع 

hamzacom 
 

عضو مشارك

 
Feb 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 137 

 الحقيقة المؤلمة ... القاعدة تخسر الحرب في العراق 

بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا  
 

أود أن أدكركم اخوتي بسنن اهللا في ارضه 
ما أشبه اليوم بالبارحة  

هل تذكرون أحبتي يوم سقوط كابل في يد القوات الصليبية وتراجع المجاهدين الى جبال تورابورا 
وكيف خانهم الخونه وكيف تحالف ضدهم من كان البارحة يجاهد معهم 

واهللا انها ايام دمعة لها العيون وتقطعت لها القلوب  
بعد ان كان المجاهدون يحكمون شرع اهللا وكان أملنا في الخالفة االسالمية في بالد خراسان  

ولكن اهللا قدر ودبر بعلمه سبحانه وتعالى  
وفي قضائه حكم كثيرة ال ترى اال بعد سنين 

 
فكيف كان حال المجاهدين في أفغانستان قبل الغزو الصليبي وكيف هو االن 

كم كان عددهم قبل الغزو وكم عددهم االن 
هللا درهم مرغوا انوف ما يسمى الدول العظمى وال عظيم اال اهللا مرغوا انوفهم في التراب 

لكن هذه حكم بعضها تجلى والكثير سنراه في السنين القادمة ان كنا من أهل الدنيا 
 

فمن قال أن الجهاد في العراق توقف فنقول لهم ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا  
فترقبوا ان شاء اهللا الدفعة الجهادية القادمة  

واهللا سيحاصر المجاهدون المنطقة الخضراء كما تحاصر االن كابل 
 

واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

   

#  2    

  

 منذ 3 أسابيع 

 أبو عمر المصري
 

عضو مشارك

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 261 
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 من قال لك أخي أن القاعدة ( الدولة أفضل ) تخسر الحرب في العراق؟؟؟؟
 

إنما هي كبوة فارس وسترى جحيما يلفح أعداء اهللا بإذن اهللا...

   

#  3    

  

 منذ 3 أسابيع 

 شباب لبنان
 

عضو مشارك

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 173 

 

 وان خسرت القاعدة الحرب اين المشكل ال مشكل بالتاكيد
 فهناك العديد من الجماعات الجهادية التي تملك فكر القاعدة وان كانت ال تؤيدها علنا

فيمكن لهذه الجماعات ان تفتح حربا جديدة وان تقوم بفريضة الجهاد في حال خسران القاعدة للحرب
__________________ 

 نحن طالب شهادة نحن جندك يا أسامة
 دربنا درب منير نحن رهبان عبادة

 
 

 احبك في اهللا يا شيخ اسامة

   

#  4    

  

 منذ 3 أسابيع 

 قناص الدولة االسالمية
 

مراقب عام

 
Jan 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولــــة الــعــراق االسالميـــــة
المشاركات: 6,594 

 

 من خسر اخي الحبيب القاعدة !!!
 

  ال ورب الكعبة لن نخسر الحرب ابدا ما دام اهللا معنا واهللا موالنا وال مولى لهم
 
 

اليك بعض العمليات في بعض المناطق  
 ولنا اليد الطولى بكل المناطق 

 فالحمدهللا فأن اعدائنا من اسمنا يهابونه 
 فماذا لو نزلنا الى سوح الوغى

 
 
 
 

 8-30 دولة العراق اإلسالمية / القضاء على المدعو كريم قنديل قائد صحوة منطقة الخالص
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 8-30 التقرير الثالث و الخمسون _ الخامس والثالثون من خطة الكرامة

 
 مؤسسة الـفـرقان لإلنـتاج :: تقدم :: ( تفـجـيـر عبوة عـلى آليـتـيـن للحـرس الـوثـنـي )

 
 مؤسسة الفرقان // تقدم () تفـجـيـر عبوة عـلى آليـة للشرطة المرتدة في والية بغداد ()

 
 مؤسسة الفرقان // تقدم () إحراق عجلة للشرطة المرتدة بعبوة ناسفة جنوب بغداد ()

 
 مـؤسسة الـفـرقـان > تقدم < { ضمن سلسلة فرسان الشهادة - الحلقة الرابعة - 4 - }

 
 8-31 دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية ديالى

 
8-30 دولة العراق اإلسالمية / التقريراإلخباري لبعض مناطق والية بغداد

   

#  5    

  

 منذ 3 أسابيع 

 ولد يوسف
 

عضو

 
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 96 

 

 أخي الفاضل حمزةكوم
 

 أذكرك بسنة التمحيص ،،،
 
ǋĆǁĈǐćǄĆŮƟصĆŬŶƐ ćŬǁƐ ذĈينĆƆ مĆǆćوǋ ƐĆيĆǄĊƟĆقĆǀǁƐ ĆƺƑĈرĈينĆƈ * ĆǃĊ حĆƨĈƓĊƗćمĊƈ Ć ǅتĆدĊخćǂćوƜǁƐ ƐĆƕŬǆĆǋ ĆǁĆ ƑŬǄيĆƴĊǂĆمĈŬŶƐ ćŬǁƐ ذĈينĆ جĆǉƑĆدć ƐǋمĈǀǆćمĊǋ ĆيĆƴĊǂĆمĆ 

ƑŬƬǁƐبĈرĈينĆ 
 
 

سائال اهللا سبحانه أن يجعل إخواننا المجاهدين - في أنحاء األرض - من الصابرين

   

#  6    

  

 منذ 3 أسابيع 

  ابو الفضل ماضي
اب منتديات الفلوجة االسالميةّكبار كت

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 22 
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 يجب االتعاظ بالدروس 

 ب لما جرى ونقرأ الدروسّال يمكننا توقع النصر اذا لم نتحس
 الجيش العراقي الذي خذل صدام حسين عاد وتشكل جيوشا متفرقة قاتلت الجيش األمريكي ألن بوش حرم الجنود والضباط من رواتبهم.

 وعندما ادركت امريكا اخيرا خطأها الكبير ذهبت الى هؤالء وقالت لهم سأدفع لكم الرواتب وتوقفوا عن القتال فتوقفوا.
 المقاومة الحقيقية لم تكن اال اال الزرقاوي ورجاله األشاوس فيما المقاومات األخرى فكانت عفوية ومؤقتة ورد فعل فلما انتفت األسباب ًاذا

 الرئيسية انتهت كما بدأت ..فجأة.
لن تعود المقاومة الى العراق اال حين تعود القاعدة الى ساحة الجهاد لكن بعد اإلمعان بقراءة الدروس والعبر

   

#  7    

  

 منذ 3 أسابيع 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 2,900 

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو الفضل ماضي 
 الدروس ونقرأ جرى لما بّنتحس لم اذا النصر توقع يمكننا ال

 .رواتبهم من والضباط الجنود حرم بوش ألن األمريكي الجيش قاتلت متفرقة جيوشا وتشكل عاد حسين صدام خذل الذي العراقي الجيش
 .فتوقفوا القتال عن وتوقفوا الرواتب لكم سأدفع لهم وقالت هؤالء الى ذهبت الكبير خطأها اخيرا امريكا ادركت وعندما

 كما انتهت الرئيسية األسباب انتفت فلما فعل ورد ومؤقتة عفوية فكانت األخرى المقاومات فيما األشاوس ورجاله الزرقاوي اال اال تكن لم الحقيقية المقاومة ًاذا
 .فجأة ..بدأت
والعبر الدروس بقراءة اإلمعان بعد لكن الجهاد ساحة الى القاعدة تعود حين اال العراق الى المقاومة تعود لن

 
 اخي هنالك فرق بين المقاومة وبين الجهاد

تنظيم القاعدة ليس مقاومة وانما فصيل جهادي يقاتل الكفار في كل مكان
__________________ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
ȩ))ĆǩǠĈȲćȽɀćȴĊɅ ćȞĆǣƍǾĊȾćȴćƋǃǟ ćǣ ĈǖĆɅĊǼĈȮɅćȴĊȿ ĆɅćǺĊȂĈȽĈȴĊȿ ĆɅĆȺĊȎćȀĊȭćȝ ȴĆȲĆɆĊȾĈȴĊȿ ĆɅĆȊĊȤĈȍ ćǼćǿȿĆȩ ĆɀĊȳąȵ ćǘĊȵĈȺĈȸɆĆ((

   

#  8    

  

 منذ 3 أسابيع 

  ابو الفضل ماضي
اب منتديات الفلوجة االسالميةّكبار كت

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 22 

 

بالطبع المقاومة غير الجهاد، لكني حين استخدمت المصطلح السائد كان بهدف المقارنة بين الفصائل في العراق لجهة تبيان الجهة التي 
تقاتل صادقة وبين التي تقاتل لدنيا.
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#  9    

  

 منذ 2 أسابيع 

 ذباح الرافضة
 

عضو مجتهد

 
Feb 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 375 

 

 بارك اهللا فيك اخي 
------------ 

 واحب ان اوضح لك المعادلة الغير متكافئة بالنسبة لقوى الكفر والطغيان
 

 وان اسود اما الكفار اخي فال ناصر لهمفاعلم اخي ان اهللا ناصر عباده الصادقين الصابرين .... 
اما الكفار فيقاتلون العالء التوحيد يقاتلون من اجل اعال كلمة " ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا " ...

 وان اسود التوحيد يؤمنون باهللا وال يشركون به احدا ويحمولون كتاب اهللا صلبانهم الزائلة باذن اهللا
والكافرين ال  وان اهللا مولى الذين امنوا ..... اما الكفار فال ايمان لهموسنة نبيه في قلوبهم ..... 

 واعلم اخي الحبيب ان اسود التوحيد سائحون في االرض شرقا وغربا وشماال وجنوبا مولى لهم
وان دولة االسالم باقية باذن الجبار شامخة بعزة اميرها ورجالها ... فاي حرب خاسرة باهللا عليك.... 

 ؟
 

 اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر 
 والعزة هللا ولرسوله والمجاهدين

 
 دولة االسالم

 بـــــــــــــــــــــــاقيـــــــــــــــــــــــ ــة
 باذن اهللا 

ولو قامت على جبا من جماجم

   

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟
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تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع

 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

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

االنتقال السريع إلى 
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