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إصدارات قرة أعين الموحدين

>12الصفحة 1 من 2

  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 PM 05:20 ,اليوم 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 215

. Ͼ تعلن شبكة شموخ االسالم تشكيل - (( كتيبة األيوبي )) - لغزو المنتديات األمريكية... / شارك يا   

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 

 ) . بالذبح جئتكم قريش يامعشر  : (القائل محمد سيدنا والمرسلين األنبياء خاتم على والسالم والصالة
 
  وبعد
 

  المواد ونشر األمريكية المنتديات لغزو إعالمية حملة تنظيم الجهادية االسالم شموخ شبكة تعلن ((
 

  لقول مصداقا , الصليب أبناء في الرعب لنبث المقروءة المجاهدين خطابات وكذلك والصوتية المرئية
 

  الدائر الصراع بحقيقة األمريكي للشعب وتبصيرا ) , شهر مسيرة بالرعب نصرت : ( المختار نبينا
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 )). وبينهم بيننا

 
  )األيوبي كتيبة  (الكتيبة اسم اهللا بحول وسيكون

 
 . الحنيف ديننا لنصرة سويا والعمل - الكتيبة لهذه االنضمام األعضاء األخوة من فنأمل **

 
 . اهللا بإذن ثمارها تؤتي حتى الكتيبة لهذه االنضمام األخرى الجهادية المنتديات بأعضاء نهيب وكذلك** 

 
 . المباركة الكتيبة لهذه أمير تعيين الكريمة بإدارتنا نهيب وكذلك **

 
  :الشموخ أسود من اهللا بحمد اآلن إلى رصدها تم التي بالمنتديات قائمة وهذه

 
  :األمريكية الواليات عن المعلومات بنشر يهتم وهو األمريكيين ماليين يجمع جدا ضخم منتدى-1 

 
http://www.city-data.com/forum/ 

 
 : ًجدا مهم وهو االمريكيه الجامعات لطالب منتدى-2 

 
http://forum.abit-usa.com/ 

 
 : الفيديو قسم لديهم ويوجد الكبيره االمريكيه المنتديات من وهذا-3 

 
http://forums.mtbr.com/ 

 
 : المسلمين ضد للحرب مخصص قسم فيه المنتدي وهذا-4 

 
http://www.nvnews.net/vbulletin/forumdisplay.php?f=32 

 
  ان ارجو منهم وينتقص المجاهدين على هجمة ويشن أمريكان و أوروبين يجمع عسكري منتدى-5 

 
 : فيه اليهود األعضاء من الكثير وجود واحذروا فيه االفالم تنشر

 
http://www.militaryphotos.net/forums/index.php 

 
  المستهدف المنتدى هو ما ( المستهدفة المنتديات في الغزوات وقائع لنا تنقل أن وياحبذا **

 
  الهمم نستنهض حتى)  الغزوة مع األعضاء تفاعل كان كيف - المنشورة المادة هي ما- 

 
  . الرجال عزائم ونثير
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 األنصاري الهزبر  :أخوكم

 
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

#  2    
  

 PM 05:21 ,اليوم 

 اإلنسركطو
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 794

    

 
 

 .أكبر اهللا
  .المجاهدين إلخواننا الدعاء
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#  3    
  

 PM 06:35 ,اليوم 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 215

.................. 
  ........ياأنصار أنتم أين .......

 
  .................واألنفال التوبة ياأصحاب أنتم أين ................

 
 .................... فارعبوه دونكم هاهو العدو لقاء تتمنون يامن أنتم أين ..................

 
 .................. العين بالحور أنفسكم تمنون يامن أنتم أين .................

 
 ........... األسرى نصرة تريدون يامن أنتم أين ...........

 
 ............ الطوغيت ياأعداء أنتم أين ............

 
 .......... مجيب من أال .........

.............. 
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

#  4    
  

 PM 06:43 ,اليوم 

 الزبير بن العواام
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 23
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  اهللا يإدن معاكم معاكم
 

  يرضى و يحب لما اهللا ليوفقنا و اهللا بركة على
__________________ 

http://images.imagehotel.net/cawe3s3u7k.jpg 

   

#  5    
  

 PM 06:47 ,اليوم 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 215

  هللا والعزة اكبر اهللا
 

 األمريكي المنتدى على جديدة غزوة تنفيذ تم
 

 texas son : المعرف
 

  texasتكساس  :الوالية
 

 :  الموضوع
If You Want To Know What Is Happening In Iraq - Just Enter Here 

 
 : المشاركة نص

 
I am Sending this Massage To U.S.A population 

 
If You Want To Know The Truth About The War In Iraq It Is Easear Than  

 
You Imagine : 

 
Kindly visit This Link - Then You Will Know All The Truth : 

 
Mujahideen Message - ãäÊÏíÇÊ ÔÈßÉ ÔãæÎ ÇáÅÓáÇã 

 
 الرابط هذا ادخل فضال - العراق في الدائرة الحرب معرفة تريد كنت إذا : المشاركة ترجمة طبعا

 
mujahdeen message الشموخ بمنتدى االنجليزي الفرع : هو الرابط طبعا

__________________ 
 

 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل
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قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

#  6    
  

 PM 06:49 ,اليوم 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 215

  هللا والعزة اكبر اهللا
 

 ثانية غزوة هذه
 

  CALIFORNIA : المستهدف المنتدى
 

 وباالنجليزي نصية الغرب الى اسامة الشيخ كلمة : المشاركة
 

 : المشاركة رابط
 

http://www.city-data.com/forum/calif...ml#post5578882
__________________ 

 
 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل

قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :
 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا

 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا
 

   

#  7    
  

 PM 06:50 ,اليوم 

 الهزبر األنصاري
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 215
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  المستعان اهللا
 

 ) تكساس ولد معناه ( TEXAS SON : والمسمى المشاكس العضو طرد
 

  األمريكي الخبيث المنتدى من
 

  ) ابتسامة ( أرهابي أنه يقولون ألنهم إال لشيء ال
 

 الحلقات في ويجول وسيصول اهللا بحول يمل ولن يكل لن انه يقول تكساس ولد هذا المشاكس ولكنه
 

  وممتعة جميلة ومغامرات غزوات في القادمة
 

  القادمة الحلقات في فانتظروه
 

األنصاري الهزبر : اخوكم

__________________ 
 

 اهللا رحمه عزام عبداهللا الشيخ موقع بزيارة تفضل
قال اإلمام عبداهللا عزام ـ رحمه اهللا ـ :

 يطبع في ً، يبلغها إنسان بخطبة منمقة مرصعة باأللفاظ الجميلة، أو يكتب كتاباً" تظنون المبادئ لعبة أو لهوا أو متاعا
 طريق أصحاب الدعوات!! "ًالمطابع ويودع في المكتبات، لم يكن هذا أبدا

 

   

#  8    
  

 PM 07:06 ,اليوم 

 ابومصعب العراقي
 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 54

ابشر اخي الحبيب نحن معك بأذن 
اهللا ويشرفني االنظمام واشكرك 

 على الدعوة

 والقادم خير باذن اهللا

 

واهللا اكبر والحمدهللا
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#  9    
  

 PM 07:07 ,اليوم 

 الزبير بن العواام
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 23

 /http://www.city-data.com/forum في طردوني أيضا أنا و
 

 Bombing the headquarters of the crusader ب مواضيع 5 نزلت و
forces south of baghdad mortar bombs and destroying a 

 U.S Hummer
 
 

  للمؤمنين و لرسوله و العزة هللا و
__________________ 
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 ابومصعب العراقي
 

شامخ محرض
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انا من رأيي ان نحدد 
منتدى ونغزوه بكم هائل 
حتى نضطرهم من كثر 
 المعرفات المخالفة 

الى اغالق التسجيل ونكون 
بذلك حققنا فائدة مرجوة

   

>12الصفحة 1 من 2

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

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 ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

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

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

 .
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا  

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم
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