
  

 

 

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

 اإلسالمية)
هام جدا تنبيه الى عموم االخوة االعضاء...  

Welcome, 
آخر زيارة لك كانت

cations: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
>123الصفحة 1 من 3

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

#  1    
  

 منذ يوم مضى 

  االندلس
مشـرف عـام

المشاركات:  
 2,676

 هام جدا تنبيه الى عموم االخوة االعضاء... 

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
 االخوة االحبة اعضاء منتديات الفلوجة االسالمية

 
 

 اوال ما حصل في غزة ال يسر عدو وال صديق
 وليعلم االخوة بان المصاب عظيم وايا كان راينا في حماس وغيرها
 فان المتضرر في هذا االمر هو الشعب الفلسطيني وليس احد سواه
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 لذلك اخوتي هذا تنبيه الى عموم االخوة االعضاء..

 
 

 باننا نرى الردود في المشاركات التي تخص هذا الموضوع او غيره 
 هي ردود غير شرعية وانما طعن ولعن وسب وشتم وهذا ليس من اخالق الموحدين

 
 

 لذلك احبتنا اي مشاركة يكون فيها الطعن واللعن فمصيرها الى المخالف
 وكذلك االخ الذي يصدر منه امر الطعن واللعن المجرد فانه سيتم ايقاف عضويته ايا كان

 
 

 شكر اهللا للجميع جهدهم..
 
 

 اخوكم االندلس..
__________________ 

اهللا أكبر
}و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و إن اهللا لمع المحسنين { 

   

#  2    
  

 منذ يوم مضى 

 قناص الجزيره
 

عضو

 
المشاركات: 

 84

 

 جزاك اهللا خيرا
ونسال اهللا ان يتقبلهم من الشهداء وان يرينا عجائب قدرتة في ابناء الخنازير ومن حالفهم

   

#  3    
  

 منذ يوم مضى 

 معتز دغمش
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 2,338

 

 جزاك اهللا خيرا اخي االندلس
 اللهم اهدي حماس وردها الي دينها

 اللهم عليك بمن يصر علي ان يتخال عن دين اهللا 
اللهم وحد االخوة في غزة تحت راية ال اله اال اهللا
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 منذ يوم مضى 
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 عاشق الصومال
 

عضو

 
المشاركات: 

 74

 

جزاكم اهللا خيرا و وفقكم لما يحبه ويرضاه

   

#  5    
  

 منذ يوم مضى 

 عبد اهللا الجزائري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 396

 

 بارك اهللا فيكم أجدتم وأصبتم

   

#  6    
  

 منذ يوم مضى 

 عزف الرصاص
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 300

 

 بارك اهللا بكم ..
هذا مانريد منكم رفع اهللا قدركم ..

   

#  7    
  

 منذ يوم مضى 

 العربي مسلم
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 677

 

 أخي 
 بارك اهللا فيك

الشبكة مليئة بالسباب والتكفير وحتى الشماتة
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#  8    
  

 منذ يوم مضى 

 باغي الهدى
 

عضو مشارك

 
الدولة: عاصمة الخالفة

المشاركات: 149 

 

 وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته
 

 جزاكم اهللا خيرا
 

  يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا في غزة. ّاللهم
  يا عظيم يا معين يا ذا القوة المتين أعن إخواننا في غزة وانصرهم على اليهود والمنافقين . ّاللهم

كينة عليهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم واحرسهم بعينك التي ال تنام ولركنك الذي ال يضام.ّ سدد رميهم وأنزل السّاللهم
 
 
 

  لما تريد اهزم اليهود وزلزل األرض من تحت أقدامهم .ّديد يا فعالّر يا ذا البطش الشـّار يا متكبـّار يا قهـّ يا جبـّاللهم
  فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم.ّاللهم

  ممزق .ّقهم كلّاللهم مز
 اللهم أنزل غضبك وعذابك عليهم .

  أركانهم وامكر بهم .ّ أعم أبصارهم وشلّاللهم
 اجعلهم وأموالهم غنيمة للمجاهدين. ّاللهم

 
 

 ام العرب أجمعين ّ انتقم من حكـّاللهم
ل بهالكهم .ّ عجـّاللهم

 
 انتقم منهم ومن وقف بوجهنا للجهاد مع إخواننا األطهار.ّاللهم

 
 بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وفي سبيلك نجاهد .ّاللهم

 
 ارحم شهداءنا رحمة واسعة .ّاللهم

 
  أسر إخواننا المعتقلين في سجون حماس ليجاهدوا أعداءك أعداءنا أعداء الدين .ّ فكّاللهم

 ام العرب يا ذا البطش الشديد .ّر متعاون مع اليهود واألمريكان وخصوصا حكـّار ظالم متكبـّ عليك بكل جبـّاللهم
 َـنِم مُاالهـَ وْنَمـَ المجاهدين في سبيلك وَامَقـَ مِعَفـْارَـصـين وِلْخـُعــاة الـمُت الدِبـَثـَلـين وِامَاء العـَمـَُلظ العــَفــْـمَّ احُاللَّه

ينِـلمـْسُالـمـ
 

 . 
ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه

 
 

 ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه
ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه

 
 

ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه
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 د وعلى آله وصحبه أجمعينّم وبارك على محمّ وسلـّ اللهمّوصل
 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

   

#  9    
  

 منذ يوم مضى 

 أبوسعد الشامي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 162

 

 بارك اهللا فيكم أجدتم وأصبتم

   

#  10    
  

 منذ يوم مضى 

 عبد اهللا3
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 17

 

 بارك اهللا فيكم ، وحفظكم اهللا من كل سوء ,, 
 

 نعم . ال نريد من طائفة قليلة ان تشوه سمعة المجاهدين وانصارهم ..
 

والذي  ألمر الرسول الكريم عليه أفضل الصالة والتسليم : روى الترمذي عن حذيفة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : (( ًتطبيقا
  )) منه ثم تدعونه فال يستجاب لكمًعقابا أو ليوشكنَّ اهللا أن يبعث عليكم، نَّ عن المنكر ُولتنهو نَّ بالمعروفُرُنفسي بيده لتأم

 
  )ِوفُرْعَ المِنَ عَنْوَهْنَيَ وِرَنكُالمِ بَونُرُمْأَي ٍضْعَ بْنِ مْمُهُضْعَ بُاتَقِافَنُ والمَونُقِافَنُوأن ال نكون من : (الم

 
والحمد هللا رب العالمين

   

#  11    
  

 منذ يوم مضى 

 محمد العتيبي
 

عضو مشارك

 
الدولة: بالد الحرمين

المشاركات: 171 
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 موقف مشرف أخي األندلس رعاك اهللا 
 
 

وحفظ أهلنا في بيت المقدس

   

#  12    
  

 منذ يوم مضى 

 ابومعاذالشمري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 581

 

جزاك اهللا خيرا

   

#  13    
  

 منذ يوم مضى 

  عاشق الحوريات
اب منتديات الفلوجة االسالميةّكبار كت

المشاركات:  
 1,526

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة باغي الهدى 
 وبركاته اهللا ورحمة السالم وعليكم

 
 خيرا اهللا جزاكم

 
 . غزة في إخواننا ارحم رحيم يا رحمن يا ّاللهم

  . والمنافقين اليهود على وانصرهم غزة في إخواننا أعن المتين القوة ذا يا معين يا عظيم يا ّاللهم
.يضام ال الذي ولركنك تنام ال التي بعينك واحرسهم ذنبهم واغفر صفهم ووحد عليهم كينةّالس وأنزل رميهم سدد ّاللهم

 
 
 

  .أقدامهم تحت من األرض وزلزل اليهود اهزم تريد لما ّفعال يا ديدّالشـ البطش ذا يا رّمتكبـ يا ارّقهـ يا ارّجبـ يا ّاللهم
 .عليهم الدائرة واجعل جمعهم فرق ّاللهم

  .ممزق ّكل قهمّمز اللهم
  .عليهم وعذابك غضبك أنزل اللهم

  .بهم وامكر أركانهم ّوشل أبصارهم أعم ّاللهم
. للمجاهدين غنيمة وأموالهم اجعلهم ّاللهم
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  أجمعين العرب امّحكـ من انتقم ّاللهم
 .بهالكهم لّعجـ ّاللهم

 
.األطهار إخواننا مع للجهاد بوجهنا وقف ومن منهم انتقم ّاللهم

 
 .نجاهد سبيلك وفي نقاتل وبك نجول وبك نصول بك ّاللهم

 
 .واسعة رحمة شهداءنا ارحم ّاللهم

 
  .الدين أعداء أعداءنا أعداءك ليجاهدوا حماس سجون في المعتقلين إخواننا أسر ّفك ّاللهم

  .الشديد البطش ذا يا العرب امّحكـ وخصوصا واألمريكان اليهود مع متعاون رّمتكبـ ظالم ارّجبـ بكل عليك ّاللهم
ينِـلمـْسُالـمـ َـنِم مُاالهـَو ْنَمـَو سبيلك في المجاهدين َامَقـَم ِعَفـْارَو ـصـينِلْخـُالـم عــاةُالد ِتبـَثـَو لـينِامَالعـ اءَمـَلُالعــ ظَفــْاح ـمَُّاللَّه

 
 . 

آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه
 
 

 آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه
آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه

 
 

آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه آمـــين ــمَُّاللَّه
 

أجمعين وصحبه آله وعلى دّمحم على وبارك مّوسلـ ّاللهم ّوصل
 
 

الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إال إله ال

 

  آمين آمين ّاللهم

 ك ما أعظمك حبيب القلب,ّوأسعدتني يا غالي باقتباسك لدعائي فلله در

 وجزاك اهللا خيرا حبيبنا األندلس 

 ى قراءة هذا الرابط:ّوأتمنـ
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 بارك اهللا فيكم أجدتم وأصبتم
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  يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا في غزة. ّاللهم
  يا عظيم يا معين يا ذا القوة المتين أعن إخواننا في غزة وانصرهم على اليهود والمنافقين . ّاللهم

كينة عليهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم واحرسهم بعينك التي ال تنام ولركنك الذي ال يضام.ّ سدد رميهم وأنزل السّاللهم
 
 
 
 

  لما تريد اهزم اليهود وزلزل األرض من تحت أقدامهم .ّديد يا فعالّر يا ذا البطش الشـّار يا متكبـّار يا قهـّ يا جبـّاللهم
  فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم.ّاللهم

  ممزق .ّقهم كلّاللهم مز
 اللهم أنزل غضبك وعذابك عليهم .

  أركانهم وامكر بهم .ّ أعم أبصارهم وشلّاللهم
 اجعلهم وأموالهم غنيمة للمجاهدين. ّاللهم

   

>123الصفحة 1 من 3
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