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}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{ و
 
 

ǁƐ ǍǁƋطوǐƷƐت Ǐƺ كلƦ مǋ ǅƑم ...ǅƑǀ
 

 ... ً وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة وملوكاًإلى الطواغيت حكاما
...  سدنتهم وعلمائهم المضلينإلى 

إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم وحرسهم... 
 
 

.. نقول :  ًإلى هؤالء جميعا
Ƌ)ن Ƒبر ƐƊƐƅمǀǆمǋ م ƑǄتƓƴد ǅǋمن(ŶƐ ǅǋƣ بر ƅƐمنƽ وƐنǀǆǐمǋ مǀƜǉƑǆمƣǋ سƑتǐركمǋ مƣƑƓئǀم..ƕǆƗǆǁƐ بر ƅƐح منǀومƑتǀمǋ مƑƟكǀǄم 

ǋشƐƥƑƴتǀمǘƳƈǋ مǀم..ƕǆƻƴǁƐ  
Ǉ)حدǋ ŶƑبƐ وǆتؤمǍƗ ح Ɛăبدƈ ƅƑƮƸƓǁƐǋ ƔǋƐد ƴǁƐمǀǆǐبǋ ƑǆǆǐبƐ بد ǋمǀبƑ رنƻك( 
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سدد اهللا رميكم وثبت اقدامكم
__________________ 

إذا األيمان ضاع فال أمان
وال دنيا لمن لم يحي دينا 

ومن رضي الحياة من غير دين
قد جعل الفناء لها قرينا.

تساندت الكواكب واستقرت
ولوال الجاذبية ما بقينا

وفي التوحيد للهمم اتحاد
لى متفرقينا ُولن ندنوا الع
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 اللـــــه أكبـــــر و للـــــه الحمـــــد و المنـــــة

 
 اللهـــــم ســـــدد الـــــرأي و الرمـــــي و ثبـــــت اللهـــــم القلـــــوب و األقـــــدام

 
نسأل اهللا أن يديم هذه المجلة و أن تكون خير لسان عن إخواننا المجاهدين في الصومال الحبيب و أن تكون في طليعة اإلصدارات 

 الجهادية و أن يشرفها اهللا بنقل أنباء إنتصارات تشفي صدور المؤمنين
 

 و نسأل اهللا العزة و السالمة للقائمين عليها
 

 اهللا اهللا في دينكم إخواننا األحبة فأنتم بإذن اهللا على ثغر من ثغور اإلسالم فال نؤتى من قبلكم و نعدكم إن شاء اهللا أن ال تؤتوا من قبلنا
 

 حفظكم اهللا .. ثبتكم اهللا .. أيدكم اهللا .. نصركم اهللا
 

 نسأل اهللا أن يحفظ منتدياتنا الجهادية و إعالمنا الجهادي
 

             
 

       
 

     
 

 اليوم نغزوهم و ال يغزوننا

http://al-faloja.ws/vb/showthread.php?t=30606



 
 

 اهللا أكبر و هللا الحمد و المنة
 

 اللهم سدد الرأي و الرمي و ثبت اللهم القلوب و األقدام
 

  ..ِ ما في وعرهٌ .. وال جبلً أرضاٌ .. وال أرضً سماءٌ سماءُأللهمَّ يا من ال تواري منه
  ..َ الواصفونُ .. وال يصفهُ الظنونُخالطهُ .. يا من ال تِ ما في قعرهٌوال بحر

  ....ُهارّ النِ عليهَ وأشرقُ الليلِ عليهَ ما أظلمَ .. وعددِ األشجار ِ ورق َ .. وعددِ األمطار ِ قطر َ عددُ ويعلمُ الحوادثُرهّوال تغي
  في ارض الرافدين ولنا اخوة مجاهدين في فلسطين وفى أفغانستانَجاهدينُ مًاللهمَّ إنَّ لنا إخوة 

 حارب فيه اإلسالم ..ُوفي الشيشان وفى بورما وفى كشمير وفي تايالند وفى كل مكان ي
  لهم ....ًعيناُ ومًن لهم ناصراُك

 
 هم ..ّ شمل عدوْتّهم .. وشتَ قلوبْ .. واجمعً لهم من أمرهم رشداِيءّاللهمَّ هي

  ....ً أسوداًهم يوماّوأرنا في عدو
 

 ِ من الصهاينةِها عليهم وعلى عدوِّ الدين ِنا وحنقِ قلوبَاللهمَّ اذهب غيظ 
  ومن والهم وأعانهمَ والعلمانيينِوالمالحدة

 
  ..ِ عن المنكر ِنهى فيهُ ويِ بالمعروفِ فيهُ .. ويؤمرِ المعصيةُ أهلِ ويذلُّ فيهِ الطاعةُ أهلِزُّ فيهِ .. يعٍشدُ رَ أمرِاللهمَّ أبرم لهذه األمة

  ....ِين ّ بالدِ واالستهزاءِ والسفور ِ الفجور ُ راية ُكسرُ .. وتُ والعفافُ الحشمة ُذاعُ .. وتُ البدعُ وتموتُننّ السِوتعلو فيه
 

 اللهم يا غياث المستغيثين .. ويا صريخ المستصرخين .. ويا عون المؤمنين .. ويا جار المستجيرين ..
 هرت الجبابرة .. وخضعت لك أعناق الفراعنة ....َيا ذا العظمة والسلطان .. يا من قصمت القياصرة .. وق
 

 اللهم سلط على اليهود و األمريكيين والرافضة ومن والهم وأعانهم
 الريح القوا صم .. والبراكين والعواصف .. وامأل قلوبهم بالرعب والخوف ....

 
 ل بينهم وبين كل غاية ....ُاللهم نكس لهم كل راية .. وح
 

 اللهم اجعل جيش المسلمين جيشا ال ينهزم .. وبيوت المسلمين حصنا ال ينهدم ....
 

 ال إله إال اهللا الجبار المنتقم العظيم ....
 

 ال إله إال اهللا رب العرش الكريم ....
 

 ال إله إال اهللا رب السموات واألرض ورب العرش الكريم ....
 

http://al-faloja.ws/vb/showthread.php?t=30606



 اللهم مكن لدولة العراق اإلسالمية واعلي منارها.. اللهم احفظ رجالها وسدد ضرباتها .
 

 مر عليها يا اهللا..ْيا رب مكن لها .. واحفظ امرائها ... واهلك اعدائها وكل من تا
 

 اللـهم كـن لـهم جـارا ومعيـنا لـهم من شر أعدائهم ..
 وشر ما يحاكى ضدهم من األنس والجن أن يفرط عليهم أحد أو أن يطغى ..

 عز جارك وجل ثناؤك وال إله غيرك ....
 

 اللهم أحفظهم بحفظك وانصرهم بقوتك وعزك وألبسهم ثوب العز وأتم لهم النصر على عدوهم وعدوك ..
 وإخرج عدوهم من بالدهم أذلة صاغرين ....

 
 ا و إرم ..ً و األمريكان والرافضة واالخوان المفلسين ومن واالهم وأعانهم كما أهلكت عادَاللهم أهلك اليهود

  ....ْمِرَيل العَوأنزل عليهم س
 

  وحين ..ٍاللهم اكسر شوكتهم .. واقض على ساستهم .. واجعل أموالهم وديارهم غنيمة للمسلمين في كل وقت
  يا جبار .. يا قهار ....ُيا منتقم

 
 شرب دماءهم ..َ أئمتهم .. وتُ قوتهم .. وتحرقُ سوداء .. تمزقًاللهم سلط عليهم فتنة

  راياتهم ....ُخرب بيوتهم .. وتنكسُ عقولهم .. وتُذهبُ أبصارهم .. وتُوتخطف
 

 يا قوى يا متين يا ذا الجالل واإلكرام والجاه والسلطان ....
 

 اللهم أيقظ في المسلمين الهمم والعزائم .. ونبه فيهم الغافل والنائم ..
 ا لهم ....ًا لهم .. واجعل المالئكة عونًوارفع قدرهم إن قل عددهم .. واجعل المالئكة مدد

 
 فأنت نعم المولى ونعم النصير .. يا صاحب كل نجوى .. يا منتهى كل شكوى .. ويا كاشف كل بلوى ....

 
 اللهم قد جفت في العيون الدموع .. وقلت من حولنا الجيوش والدروع ..

 
  األقصى والرافدينُوتكالبت علينا األمم والجموع وشباب

 وع ....ُرى والجُحارب فيه اإلسالم يتلوى بين العُوفى بورما وفى كشمير وفى كل مكان ي
 

 اللهم ائذن لألصول أن تحمى الفروع ....
 

 اللـهم احفـظ األقـصى والـرافدين وجميع ديـار المسلمين ..
 احفظهما كـما حفظت القـلب بين الضلوع .. فسبحانك خيـر الحـافظين ..

  إليك ما يحدث إلخواننا في العراق وفلسطين وفي جميع ديار المسلمين ..ُيا من إليه المشتكي .. نشكو
 من األمريكان واليهود المالعين حفدة القردة والخنازير ومن واالهم وأعانهم من المنافقين والكافرين
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 ا....ًا وغمزًر العيش والخبز .. وشكوا إليك اللوع والعجز .. وأصبحوا ال يرون إال لمزُاللهم إن إخواننا ذاقوا م

 
ذا .. يا رب األقصى ِخُد إليهم حقهم الذي أُ ورمزا .. ورًاللهم ارفع عنهم هذا البؤس والرجزا .. واجعل لواءهم في كل مكان راية

 والرافدين والعتيق والعالمين ....
 

حارب فيه اإلسالم تبكى منابرهم .. وامتألت بالموتى ُاللهم إن األقصى والعراق والشيشان و بورما و كشمير و تايالند وكل مكان ي
 حفظ سرائرهم .. وأصبح شارون وبوش زائرهم ....ُهم وناصرهم .. ولم تُا يخامرهم .. وقل حافظًمقابرهم .. ولم ير مسك

 
  وكذاب ....ٍاللهم افتح للمجاهدين األبواب .. وأزل عنهم الصعاب .. واصرف عنهم كيد الذئاب .. وكل منافق

 
 اللهم اجمع حولهم القلوب والرقاب .. بقوتك يا رب يا وهاب ....

 
 يا رافع السماء بال عمد .. ارفع عنا ما نحن فيه من ضعف .. واصرف عنا الرعب والخوف ..

 بات أهل الكهف .. وأمدنا بجبريل وميكائيل ومائة ألف .. بقوتك يا قوى يا متين ....ُوأيقظ غافلنا من ث
 

  بدر ..َاللهم ارزقنا صحوة الفجر .. وسرعة النصر .. وغوث
  صالتنا .. ومناجاتنا .. وبكاءنا.. ودعاءنا .. وسؤالنا ..ُإليك نرفع

 فأقر أعيننا بنصرة إخواننا في فلسطين وفى العراق وفي الشيشان وفى بورما وفى كشمير وفي تايالند
 حارب فيه اإلسالم ....ُوفى كل مكان ي

 
 اللهم ألطف بإخواننا في دولة العراق اإلسالمية واجعل الدائرة على أعدائهم .. واقذف الرعب في قلوبهم يا قوي يا جبار ....

 
 اللهم ألطف بإخواننا في دولة العراق اإلسالمية واجعل الدائرة على أعدائهم .. واقذف الرعب في قلوبهم يا قوي يا جبار ....

 
 اللهم ألطف بإخواننا في دولة العراق اإلسالمية واجعل الدائرة على أعدائهم .. واقذف الرعب في قلوبهم يا قوي يا جبار....

 
 المجاهدين في فلسطين وفى أفغانستان وفى ارض الرافدين وفي الشيشان وفى بورما وفى كشمير وفي تايالند َاللهم احقن دماء

 حارب فيه اإلسالم ....ُوفي الصومال وفي المغرب وفى كل مكان ي
 

 اللهم اجمع كلمتهم ....
 

 ووحد صفوفهم ....
 

 وألف بين قلوبهم ....
 

 وارحم شهدائهم ....
 

 وتقبلهم في جنات النعيم ....
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 اللهم آمين .... اللهم آمين .... اللهم آمين ....

 
 ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان )

 
  )ْمُكَ لْبِجَتْسَي أِونُعْ ادُمُبُّكَ رَالَقَ( و

 
 اللهم انا دعوناك فإستجب لنا يامجيب الدعوات

 
  و أرزقنا اجتنابهً و أرزقنا إتباعه وارنا الباطل باطالً(( اللهم أرنا الحق حقا

 
اللهم احفظ بالدنا وبالد المسلمين وجنودنا وجنود المسلمين واجعلهم من ومع المجاهدين في سبيلك وثبتهم على الحق وسخرهم 
لنصرة الدين اإلسالمي وتحرير األراضي اإلسالمية المحتلة من حفدة القردة والخنازير ومن واالهم ومكن لهم في األرض لـنشـر 

 الدين اإلسالمي ورفع رايته ))
 

 اللهم اعز اإلسالم والمسلمين
 

 اللهم أذل الشرك والمشركين ومن والهم وأعانهم
 

 " اللهم آمين يا رب العالمين "
 
 

 اليوم نغزوهم و ال يغزوننا
 

 
 

 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن حالفهم .
 اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين.

 رهم وزلزلهم..ّاللهم دم
 اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا , اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل..

اللهم عليك بهم فإنهم ال يعجزونك، اللهم إنا نسألك أن تصيبهم بما أصبت به فرعون وقومه، اللهم أرسل على بالدهم الطوفان 
وخذهم بنقص من األموال واألنفس والثمرات، اللهم إنه ال يهزم جندك وال يغلب جمعك اللهم اهزمهم وزلزلهم إنك قوي عزيز ، يا ذا 

 الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم.
 

 واهللا أكبر
 

 }َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
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__________________ 

  سبحان اهللا و بحمده .!.!.!. سبحان اهللا العظيم
 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن حالفهم .

 اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين.
 رهم وزلزلهم.ّاللهم دم

}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
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#  6 

  

 منذ يوم مضى 

 غريب الموصل
 

عضو

 
Feb 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية
المشاركات: 75 

 

اللهم احفظ مجاهدي حركة الشباب جيش العسرة في الصومال
__________________ 

 سنـــــــــــــــــــام الرمــــــــادي الى جنات الخلد حبيبي
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 منذ يوم مضى 

 اإلستشهاد الحق
 

عضو مشارك

 
Sep 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 196 

 

 و هذه روابط مباشرة على األرشيف
 

 الثالث صيغ في ملف واحد
 

http://ia311221.us.archive.org/1/ite...oc-pdf-swf.rar 
 

http://ia310821.us.archive.org/3/ite...oc-pdf-swf.rar 
 

http://ia311203.us.archive.org/2/ite...oc-pdf-swf.rar 
 
 

 اللـــــه أكبـــــر و للـــــه الحمـــــد و المنـــــة
 

 اللهـــــم ســـــدد الـــــرأي و الرمـــــي و ثبـــــت اللهـــــم القلـــــوب و األقـــــدام
http://al-faloja.ws/vb/showthread.php?t=30606
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 نسأل اهللا أن يحفظ منتدياتنا الجهادية و إعالمنا الجهادي
 

             
 

       
 

     
 

 اليوم نغزوهم و ال يغزوننا
 

__________________ 
  سبحان اهللا و بحمده .!.!.!. سبحان اهللا العظيم

 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن حالفهم .
 اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين.

 رهم وزلزلهم.ّاللهم دم
}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
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 منذ يوم مضى 

 العربي
 

عضو

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 38 

http://al-faloja.ws/vb/showthread.php?t=30606

http://al-faloja.ws/vb/newreply.php?do=newreply&p=131035
http://al-faloja.ws/vb/showpost.php?p=131044&postcount=8
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اللهم احفظ مجاهدي حركة الشباب جيش العسرة في الصومال
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 منذ يوم مضى 

 درب الجهاد
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 122 

 

 باسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 الصالة و السالم على رسول اهللا و على آله و صحبه و من وااله و من سار على نهجه و خطاه أما بعد:
 
 

 سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك و أتوب إليك
 ربنا ال تجعل في قلوبنا غال للذين آمنوا و ألف بين قلوبنا و انصرنا على من عادانا و انصرنا على القوم الكافرين

 ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
 ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها و اجعل لنا من لدنك وليا و اجعل لنا من لدنك نصيرا

 اللهم انصر عبادك المستضعفين في األرض و مكن لهم دينهم الذي ارتضوه
اللهم آزر إخواننا في أسرهم و كن لهم وليا و نصيرا و رزقهم الصبر و الثبات، اللهم فك سراحهم يا من وسع كرسيه السماوات و 

 األرض و ال يؤوده حفظهما و هو العلي العظيم...
إنك ال تخلف الميعاد اللهم نصرك الذي وعدت  اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت،

 و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
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 منذ يوم مضى 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 3,231 

 

ًجزاكم اهللا خيرا
__________________ 

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

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

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

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
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