
  

 

 

 
منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
كيف يمكنني أن أشارك إخواني المجاهدين في غزوة مومباي ؟  

Welc
ons: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 

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

#  1    
  

 منذ 14 ساعات 

Song of Terror 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 25

 كيف يمكنني أن أشارك إخواني المجاهدين في غزوة مومباي ؟ 

كيف يمكنني أن أشارك إخواني المجاهدين في غزوة 
 مومباي ؟

 
 العربية الغير الجهادية  بنشر آخر األخبار بالتهليل و التكبير و الدعاء في المنتديات 1

  بعمل تصاميم بصور المجاهدين 2

 TUBEYOU على مواقع و نشرها بتصميم أفالم تدعو لمساندة مجاهدو ديكا على الهندوس الكفرة 3
 VIDEOGOOGLE DAILYMOTION
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  بإضافت تعليق مساند للمجاهدين على أخبار الجزيرة نت و باقي مواقع األخبار4
 

 الغير الجهادية  بالرد على كل من يستنكر هذه الهجمات في المنتديات العربية 5
 

 بنشر أفالم انتهاك أعراض أخواتك المسلمات في العراق ألنها تحفز على النفير إلى الجهاد و إليكم أحدها 6
  ( للعلم أغمي على أحد اإلخوة في مقهى اإلنترنت خالل مشاهدة هذا الشريط ) TUBEYOUعلى موقع 

http://fr.youtube.com/watch?v=Dzr2Lc5a270 

   

#  2    
  

 منذ 14 ساعات 

 المال جليبيب
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 705

 

 
 
 
 

 قول عمر بن الخطاب: (نحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا اهللا). 
 
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصحواة الكفرة المجرمين والصليبيين 
 المتصهينيين ، اللهم أهلك اليهود واألمريكان وأحزاب الكفر 

 و من 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 
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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 الَِِّهللاَو{
 

دولة اإلسالم لكافة المسلمين في العالم

   

#  3    
  

 منذ 14 ساعات 

 رحيق
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 10

 

و نشر معلومات الصراع التاريخ الهندوسى االسالمى منذ قرون وقبح الهندوس فى ادارة الصراع هذا اساسى جدا

   

#  4    
  

 منذ 3 ساعات 

Song of Terror 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 25

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة رحيق 
جدا اساسى هذا الصراع ادارة فى الهندوس وقبح قرون منذ االسالمى الهندوسى التاريخ الصراع معلومات نشر و

بارك اهللا فيك أخى الحبيب

   

#  5    
  

 منذ ساعة واحدة 

 رحيق
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 10
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اقتباس:

 song Of Terror المشاركة األصلية كتبت بواسطة 
الحبيب أخى فيك اهللا بارك

 
 

 وفيك بارك اهللا اخى الحبيب 
واعمل وال تضع باال اتجد من ينصت ام ال المهم انك امام اهللا من الصادقين العاملين

   

#  6    
  

 منذ 23 دقيقة 

 اموروزي المصري
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 18

 

 بارك اهللا فيك يا اخي الكريم 
 ولكن ما مصدر هذا الشريط الذي وضعته ومن اعده وبالتحديد ما مصدر الفيديو الذي به في البداية

 انا ال اشكك في الشريط ولكني اريد ان اتاكد من مصدره الحاول نشر وتوزيع رابط الفيديو
 وعلي العموم فهناك شرائط علي اليوتيوب يعترف بها جنود امريكان بارتكاب جرائم اغتصاب بالعراق

 مثل هذا الشريط
http://www.youtube.com/watch?v=O3dvoBhevOQ

   

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

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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تعليمات المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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