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

 اإلسالمية)
...** البيان األول لغزوة النصرة2 **...  

Welcome,  .
 

 
Your Notifications: 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

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

#  1    
  

 منذ يوم مضى 

 أبوالبراءالشامي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 278

 ...** البيان األول لغزوة النصرة2 **... 

 ,الريحم الرحمن اهللا بسم
 

 ,بركاته و اهللا رحمة و عليكم السالم
 

 
 

 الذي و, القياصرة عروش هدم الذي, الجبابرة قصم الذي هللا الحمد, المنافقين و الكافرين على الهوان و الذل كتب و, للمجاهدين العاقبة جعل الذي هللا الحمد
 :بعد أما, للعالمين رحمة بالقرآن اهللا أرسله الذي المجاهدين إمام على السالم و الصالة و, األكاسرة ملك دك

 
 و اهللا حفظه الدن بن أسامة أميرنا و شيخنا قال كما إعالمية الحرب هذه من %90 أن و, الساعة قيام إلى ماضية الكافرين مع حربنا بإن إخوة يا اعلموا

 من أن إلى, األخرى تلو الواحدة تتوالى اإلعالمية الغزوات فبدأت, اإلعالمية الحرب لهذه نهب أن الجهاد عن القاعدين معشر نحن لنا بد ال كان فلذلك, رعاه
 يعج الذي, بوك الفايس موقع هو و, اهللا بإذن النت عالم في مهما ثغرا فيها سندك التي و2 النصرة غزوة هي و أال, جديدة غزوة خوض أكرمنا و علينا اهللا

 ...الجهاد عن قعودنا لنا يغفر أن اهللا عسى, المجاهدين عباده نصرة و جل و عز اهللا دين لنصرة سنهب فنحن, الطائش العربي و الغربي بالشباب
 

 :هي و اهللا بإذن المباركة الغزوة هذه هيكلية عن سنعلن اليوم و
 

 :الغزوة أمير
 ,أبوالبراءالشامي محبكم و أخوكم

 :األمير نائب
 ,الصامت بن عبادة األخ

 
 و, الحكيم عبد عمر األخ قلوبنا حبيب و أخينا إلى باإلضافة الشورى مجلس أعضاء هم السبعة األمراء هؤالء و, أمراء سبعة و كتائب سبعة هناك سيكون و

 :كالتالي هي السبعة الكتائب
 

 :الشرعية الكتيبة
 :الصامت بن عبادة: األخ بإمارة

 مقاالت و صوتيات نشر كذلك و, األمة شباب بين الضالل فرق يزرعها التي الشبهات على الرد و, الصحيحة الجهادية السلفية العقيدة نشر هدفها الكتيبة هذه و
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 ...العقيدة هذه علماء
 

 :التصميم و اإلعالمية الكتيبة
 : irhabi_001:األخ بإمارة

  ...التحريضية التصاميم إلى باإلضافة, الجهادية المؤسسات و المجاهدين يصدرها التي المرئيات و الصوتيات نشر هدفها و
 

 :البيانات كتيبة
 :األنصاري الهزبر: األخ بإمارة

 ...منها الموثوق الجهادية اإلسالمية الجماعات و المجاهدون يصدرها التي البيانات نشر هدفها و
 

 :اإلعداد كتيبة
 :القطري عطا: األخ بإمارة

 حرب شروح نشر كذلك و, مثال الفاروق كمعسكر الجهادية التدريبات و المعسكرات أفالم نشر طريق عن اهللا سبيل في للجهاد اإلعداد على الشباب تحريض هدفها و
 ...األمة شباب بين العسكرية الثقافة و العصابات

 
 :األمنية الكتيبة

 :الرصاص عزف: األخ بإمارة
 ...الجروبات بين األمنية الدورات نشر كذلك و, اإلعالمي المجاهد يحتاجها التي األمنية المعلومات نشر هدفها و

 
 :اإلنكليزية اإلعالمية الكتيبة

 :الراجي عمر أبو: األخ بإمارة
 ...اإلنكليزية باللغة البيانات و المرئية و الصوتية المجاهدين إصدارات نشر هدفها و

 
 :األسرى و الشهداء كتيبة

 :أبوالبراءالشامي: محبكم و أخوكم بإمارة
 ...مكان كل في األسرى بأحوال اإلهتمام كذلك و, وجد إن صوتياتهم و مقاالتهم و الشهداء سير نشر هدفها و

 
 من كتيبة كل تتألف و, األخرى بالكتيبة لها عالقة ال كتيبة كل و, األخرى الكتائب تعرفه ال سريا يكون و فيها خاصا جروبا ستنشئ الكتائب هذه من كتيبة كل و

, األساسي الجروب اسم مع اسمها كتيبة كل توقيع يكون و, كتيبته أمير به يأمره ما كل ينفذ و, األقل على اثنين جروبين في يشترك عضو كل أعضاء ثمانية
...) يوم كل تفعل ماذا الكتيبة أخبار هي ما, كتيبة كل جروب اسم( الخاص عبر األمير إلى ستصل المعلومات كل و, النصرة غزوة فرسان-الشرعية الكتيبة: مثال

 ...اهللا بإذن النصرة غزوة فرسان شورى مجلس باسم بيان سيصدر اسبوع كل و, اسبوعي تقرير بمثابة
 

 :حالكم لسان اجعلوا و اهللا بركة على األحرار كتائب يا فانطلقوا
 

 الهدى و العقيدة صرح بها نفدي***نفوسنا و دماؤنا و أرواحنا
 غدا سنقتلكم غدا المفر أين***تجبروا الذين الطواغيت ثم

 مقصدا الشهادة غير نبتغي ال***تبايعوا الجهاد حب على الذين نحن
 موردا الشريعة غير نرتضي لن***عزنا مصدر القرآن دستورنا

 
 عمر أبو الشيخ اإلسالمية العراق دولة أمير إلى و, الظواهري أيمن الشيخ األمة حكيم إلى و, الدن بن أسامة المجاهد الشيخ إلى المباركة الغزوة هذه نهدي
 لنا حجة الغزوة هذه يجعل أن و حسناتنا ميزان في لنا يكتبها أن وجل عز المولى سائلين, العالم أنحاء في المجاهدين جميع إلى و, البغدادي الحسيني القرشي

 ...جدير باإلجابة و قدير ذلك على إنه, الجهاد عن قعودنا لنا يغفر أن تعالى نسأله و, المجاهدين أوليائه نصرنا و اهللا نصرنا بأننا القيامة يوم
 

... عليهم انصرنا و المنافقين و الكافرين اهزم األحزاب، وهازم السحاب ومجري الكتاب منزل اللهم
.. نقاتل وبك نجول وبك نصول بك اللهم , نصيرنا وأنت عضدنا أنت اللهم

 أكبر واهللا
َِّهللاَو{ 

  }َونَُملَْعي ال َينِقِافَنُْمال نََِّكلَو َينِنِمْؤُْمِللَو ِِهولُسَِرلَو ُزَّةِْعال ِ
 

 2...النصرة فرسان غزوة أمير, أبوالبراءالشامي محبكم و أخوكم كتبه و
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, اإلثنين
 هـ 1429 الحجة ذو17 

  2008األول كانون 15 له الموافق
 

  المنتديات...* نرجو من اإلدارة وضع هذا البنر في الواجهة الرئيسية للمنتدى حتى يتسنى للجميع رؤية البيان و قراءته, كما نرجو من اإلخوة نشره في جميع
 

   

#  2    
  

 منذ يوم مضى 

 _فيلق الصديق_
 

عضو

 
الدولة: أن شاء اهللا الفردوس االعلى

المشاركات: 55 

 

 وين اسمي (ابتسامة)
بارك اهللا فيكم

   

#  3    
  

 منذ يوم مضى 

 حازم300
 

عضو

 
المشاركات: 

 55

 

 حفظكم البارى وسددكم 
اليوم نغزوهم وال يغزوننا

   

#  4    
  

 منذ يوم مضى 

ossama206 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 23

 

بارك اهللا فيك أخي ولكن تخص كتيبة المخابرات أي الذي يراقبون كالم المشاركين كي ال يقعو في فخ المخابرات الصهيونية

   

#  5    
  

 منذ يوم مضى 
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 قرطبي99
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 220

 

 اهللا ماشاء
...خطاكم وسدد اهللا وفقكم

   

#  6    
  

 منذ يوم مضى 

djaba4210 
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 21

 

 بــــــــارك اهللا فيكم وفي جهادكم
 

ونسأل اهللا لكم التوفيق والسداد

   

#  7    
  

 منذ يوم مضى 

 المهاجرالصحراوي
 

عضو

 
المشاركات: 

 33

 

 اهللا ماشاء
خطاكم وسدد اهللا وفقكم

   

#  8    
  

 منذ يوم مضى 

 فرسان الفجر
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 125

 

ما شاء اهللا مجهود طيب و الى االمام بأذن هللا
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#  9    
  

 منذ يوم مضى 

 المجاهد السلفي
 

عضو

 
المشاركات: 

 94

 

 السالم عليكم 
هللا دركم سيروا ونحن معكم ان شاء اهللا

   

#  10    
  

 منذ يوم مضى 

 الوسطي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 183

 

 ماشاء اهللا تبارك الرحمن ..
 

 يارب لك الحمد حتى ترضى
 

 اخيرا اصبح الحلم واقعا
 

 امضو على بركة اهللا 
 

نسأل اهللا لكم العون والرشاد

   

#  11    
  

 منذ يوم مضى 

Song of Terror 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 214

 

خطاكم وسدد اهللا وفقكم

   

#  12    
  

 منذ يوم مضى 

abu_zkria 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 211
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 امضو على بركة اهللا 
 

نسأل اهللا لكم العون والرشاد

   

#  13    
  

 منذ يوم مضى 

 ابومهاجر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,086

 

خطاكم وسدد اهللا وفقكم

   

#  14    
  

 منذ يوم مضى 

okbah ben ali 
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 386

 

 ما شاء اهللا تبارك اهللا
 

مفقكم اهللا وسدد رميكم

   

#  15    
  

 منذ يوم مضى 

 أبوالبراءالشامي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 278

 

 بارك اهللا بكم أسأل اهللا أن يرزقنا اإلخالص في القول و العمل, و أن يوفقنا في هذه الغزوة المباركة...
أخي فيلق الصديق, اسمك محفور في قوبنا...

   

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4
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*=== (( 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 «
 

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 

 
 
 

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