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#  1 
  

 منذ 2 يوم 

 أبو محمد الرفحاوي
 

عضو جديد

 
Jul 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 24 

  كانوا •••••••ً••••••• رسالة تحذير من شباب السلفية الجهادية في غزة إلى الروافض أينما 

 بسمن اهللا الرحمن الرحيم
 

 إخواني الكرام : تنويه : األخوة الذين قاموا بكتابة هذه الشعارات مالحقين من القسام واألمن الداخلي
 ادعوا لهم بالثبات

 وكلكم يعرفه األخ أبو مسلم " البتار المقدسي " وأبغني أنه مالحق من ّأنا اآلن إلتقيت بالخطاط الذي قام بذلك وهو اخ عزيز علي
 القسام وهو قد أفلت منهم قبل قليل

 
 الرسالة

 
 أيها الروافض

 
 أننا متعطشون للقدوم إليكم لدك حصونكم فما بالكم إذا أتيتم إلينا فغزة ستكون باذن اهللا جحيم ينتظركم ، فاالستشهاديين جاهزين ًإعلموا جيدا

 بقي أراضي بيت المقدس على طهوريتها ما دمنا أحياء .ُنَلكم وألمثالكم فواهللا ثم واهللا س
  كان ) في مساعدة هؤالء الروافض . ًسنضرب بيد من حديد كل من يحاول نشر الفكر الرافضي ولن نتهاون مع من يثبت تورطه ( أي
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 الرافضة هم حرب هللا ورسوله يجب أن يعودوا عن ظاللهم وإال فقتالهم واجب شرعي
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اللهم آآآآآآآآآمين

 
 

 

#  2 
  

 منذ 2 يوم 

 أبو محمد الرفحاوي
 

عضو جديد

 
Jul 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 24 

 

أخواني الكرام نرجو توزيع الصور في جميع المنتديات

 

#  3 
  

 منذ 2 يوم 

 أبو محمد الرفحاوي
 

عضو جديد

 
Jul 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 24 
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هذه الصور من على جدران مدينة رفح

 

#  4 
  

 منذ 2 يوم 

 أبو محمد الغزي
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 16 

 

 اهللا اهللا أيها المجاهدون االطهار
 طوبى لكم يا من تقيمون في اكناف بيت المقدس

 نؤكد على الكلمات الذهبية الخينا أبو محمد الرفحاوي
 لن نسمح للمرتدين زنادقة الرافضة باالنتشار في غزتنا المسلمة

 واعلموا ايها المرتدون باننا في انتظاركم وسنريكم ما رأيتموه من شيخنا الحبيب أبي مصعب رحمه اهللا
وسيكون الذبح على السنة وعلى الطريقة الزرقاوية

 

#  5 
  

 منذ 2 يوم 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 3,704 

 

جزاك اهللا خيرا

 

#  6 
  

 منذ 2 يوم 

 محب المقرن
 

عضو مشارك

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 149 

 

بارك اهللا فيك أخي بن رفح المرابط وبارك اهللا في أخونا البتار المقدسي وثبت اهللا جميع الشباب السلفي الجهادي على الحق وأبعد 
عنكم أعين المندسين من حماس "الخناس"

 

#  7 
  

 منذ 2 يوم 
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 المعتز بدين اهللا
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 193 

 

اهللا يحميكم

 

#  8 
  

 منذ 2 يوم 

 فتية الكهف
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 138 

 

 منقول الحسبة
 

كتائب القسام تهدد الشاب الذي كتب الشعارات بان يقوم ازالتها واال....

 

#  9 
  

 منذ 2 يوم 

 المناصر1
 

عضو مشارك

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 221 

 

 اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر

  باهللا ّة إالّما شآء اهللا وال قو

 لمن يريد تعريف للصحوة على أصولها

 تنا العظيمةّفليقرأ ما كتبه شباب أم

 ةّة في غزّبارك اهللا في شباب األم
 ة يا رجالّة اإلسالميّاكم اهللا يا شباب األمّوحي

 واهللا أشفيتم قلوبنا بهذا الخبر 

 ةّفمنذ فترة طويلة لم نسمع بخبر يشفي القلوب من غز
 ةّاهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد والمن

 ة ولرسوله وللمؤمنينّاهللا أكبر وهللا العز

 ة الجهاديةّة شباب السلفيّ احفظ شباب األمّاللهم

 ان يا هادي يا كريمّتهم يا اهللا يا اهللا يا اهللا يا منّ ثبّاللهم
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 ت القلوب ّيا مثب

 قهم إلىّ خذ بناصيتهم إلعآلء كلمتك ورايتك ووفّاللهم

 نيا واآلخرةّ لهم في الدً وفوزاً وفالحاًما فيه خيرا

  وال تفتنهمّ وال تفتنهم اللهمّ وال تفتنهم اللهمّاللهم

 ر قلوبهم باإليمان واجعلّمن بعد إذ هديتهم ونو

 ك على ذلك لقديرّقوى ومخافتك يا اهللا وإنّزادهم الت

 يا سميع الدعآء يا قريب يا ناصر عبادك المخلصين

 صر من عندكّ وخذ بناصيتهم إلى النّاللهم

 فانصرهم على من عادوك وعادوهم وعادوا المستضعفين

  آمينّ آمين اللهمّ آمين اللهمّاللهم

 العالمينّيا رب
 

 ارينّ خير وبارك اهللا فيك وأسعدك في الدّجزاك اهللا كل
 يا حبيبنا أبا محمد الرفحاوي

 فلقد أشفيت قلوبنا اليوم بهذا الخبر السعيد
 فال تحرمنا أخي من األخبار السعيدة

 اتنا لألبطال ّوال تنسى أن ترسل لهم سالمنا وتحي
 ةّة الجهاديّشباببنا شباب السلفي

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

#  10 
  

 منذ 2 يوم 

 معتز دغمش
 

عضو مجتهد

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 424 

 

بارك اهللا فيك اخي فالرافضة ليس بيننا وبينهم اال السيف

 

#  11 
  

 منذ يوم مضى 

za3im 
 

عضو مشارك

 
May 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 127 
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 األسالمية العراق دولة انصر اللهم

 

#  12 
  

 منذ يوم مضى 

 قناص الدولة االسالمية
 

مراقب عام

 
Jan 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولــــة الــعــراق االسالميـــــة
المشاركات: 7,153 

 

 هللا دركم هللا دركم هللا دركم 

 يا انصار ومجاهدي السلفية الجهادية في قطاع غزة االبي 

 بارك اهللا برجاالتكم وعاشت االيادي الي خطت العبارات 

 والموت للرافضة 
 

 تحية لكم من اسود الدولة االسالمية الى اسود السلفية الجهادية واهل التوحيد 

في غزة المحاصرة من قبل اليهود واالخوان المستسلمين

 

#  13 
  

 منذ يوم مضى 

 شنشال االمة
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 110 

 

على شو القسام بشوف سار دهين حيطان ليش يعنى هم بيسترجوا يمحوا عار على حماس ان تقف مع الروافض

 

#  14 
  

 منذ يوم مضى 

 اسد الجبال
 

عضو مشارك

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 169 
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بارك اهللا فيكم

 

#  15 
  

 منذ يوم مضى 

 امير االعظمية
 

مشرف

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولـــة الـــعـــراق االسالميــــه
المشاركات: 5,517 

 

جزاك اهللا خيرا اخي الكريم
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
 

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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