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

مهّم جدا حول اإلشاعة الخاصة بأميرنا البغدادي حفظه اهللا 

اسم العضو حفظ البيانات؟

كلمة المرور

التعليمـــات التقويم

صفحة 1 من 6 1 2 3 > « األخيرة

 انواع عرض الموضوع أدوات الموضوع  عرض أول مشاركة غير مقروءة 

منذ أسبوع واحد 

 عاشق الحوريات
كبار كّتاب منتديات الفلوجة االسالمية

الدولة: دولتنا اإلسالمية الغالية بالعراق إن شاء اهللا 
المشاركات: 2,914

مهّم جدا حول اإلشاعة الخاصة بأميرنا البغدادي حفظه اهللا 

بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

الحمد هللا والّصالة والّسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله ثّم أمـّا بعد

إخواني األحبـّة أرجوكم هللا تعالى ال تنقلوا أي خبر عن اعتقال أحدا القادة إّال إن كان الخبر من
، مصادر المجاهدين الموثوقة

: فهذه حرب إعالمية يلجأ إليها الروافض الخبثاء يريدون من ورائها

زرع الخوف في قلوب المجاهدين (( وخابوا بإذنه تعالى فالمجاهد يعلم أنـّه إمـّا سيعتقل أو :1
(( سيستشهد أو سينتصر
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(( وأسأله تعالى أن يعطيه الثانية أو الثالثة ويصرف عنه األولى))

لعلـّهم قد اعتقلوا فعال شخصيـّة ما ويريدون بّث اإلشاعات ليتأكـّدوا من خالل مراقبتهم :2
للهواتف أو االتصاالت الالسلكية أو االنتزنت هل فعال هذا المعتقل هو أبو عمر البغداي أم ال ((

(( حفظه اهللا تعالى من شّر كّل ذي شّر

صرف النـّظر عن خسائرهم المتكررة في العراق بأكمله ، فلله الحمد عمليات المجاهدين في :3
((العراق أقضـّت مضاجع األمريكان وخنازيرهم (( الروافض والعمالء

فيريدون من وراء هذه الشائعات أن يرفعوا معنويـّات أنصارهم أّوال ، ثّم يبثــّّوا الخوف في قلوب
. أنصار المجاهدين

فأقول لكم إخواني اطمئنـّوا فلو ((عياذا باهللا تعالى )) اعتقل أو استشهد كّل قادتنا فبإذنه تعالى
الجهاد ماضٍ  ماضٍ  ماضٍ  والنـّصر آت أت أت (( أكرر بإذنه تعالى ))فموت القادة أو اعتقالهم

لن يوقف مسيرة الجهاد والنـّصر أبدا ، ولنا في حبيبنا صلـّى اهللا عليه وسلـّم وصحبه الكرام أسوة
حسنة فلقد مات حبيبنا صلـّى اهللا عليه وسلـّم فقّيض اهللا تعالى ألمـّتنا من يقودها (( أبا بكر رضي

اهللا عنه ثّم عمر ثّم عثمان ثّم علّي رضي اهللا عنهم أجمعين ))، وهكذا إلى قيام السـّاعة إن شاء اهللا
. فالخير باقٍ  باقٍ  في أمـّة الحبيب صلـّى اهللا عليه وسلـّم

:هذا وأذكـّركم بقول اهللا تعالى

ُسوِل َوِإَلى ُأوِلي اْألَْمِر ِمْنُهْم) َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَّ
ْيَطاَن ِإالَّ َقِليًال) َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطوَنُه ِمْنُهْم َوَلْوال َفْضُل اهللاَِّ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َالتََّبْعُتُم الشَّ

((النساء:83

. فانتبهوا رعاكم اهللا تعالى ال تكونوا من هذا الصنف
وأبشـّر الروافض المالعين بأّن قادتنا بإذنه تعالى نادرا ما يعتقلون بل بإذنه تعالى يستشهدون

. فالموت في سبيل اهللا تعالى من أسمى أمانيهم وأمانينا أجمعين
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وأخيرا فلقد قرأُت هذه األبيات ألختٍ  فاضلة تصف فيها حال األمير والقائد أضعها بين أيديكم
للفائدة بإذنه تعالى

:اقتباس

هبني أسرت ألست أعلم أنني ..........لألسر أو للنصر أو لشهادة

:اقتباس

لو كنت أخشى األسر لم أك قائدا ......لم أطلب الموت الزؤام لمهجتي

لو كنت أخشى الناس كنت منافقا ....أعطيتهم مني القياد برغبتي

أو عشت في همي وبين أحبتي ..........ودفنت علمي مع بقايا همتي

ومضيت للدنيا الدنيئة طالبا ..........مهر العجوز بكل مافي جعبتي

لكن رفضت الذل في الدنيا وقد..........الحت بروق الثغر من حوريتي

الجنة الكبرى تزيُّن إنها .......... في يوم عيد يوم ألقى ’إخوتي

واهللا يعصمك من الناس يا سيدي

. اللهّم احفظ أميرنا الغالي أبا عمر البغدادي ودولته الطاهرة وإخوانه األبرار قادة وجنودا
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اللهّم ألحقنا بدولتنا اإلسالمية الغالية في العراق عاجال غير آجل

(( لألقصى وفلسطين (( كّل فلسطين

والعراق وأفغانستان والشـّيشان والّصومال وبالد الّشام واألندلس وكّل أرض إسالميـّة مغتصبة
، محّررين

ثّم اختصـّنا يا موالنا بالّشهادة في سبيلك

 واجمعنا بمحّمد صلـّى اهللا عليه وسلـّم في الفردوس األعلى
وأكرمنا برؤية وجهك الكريم يا أرحم الراحمين

وصلـّى اهللا على محمـّد وعلى آله وصحبه أجمعين

منذ أسبوع واحد 

 (قاهر ( السى اى ايه
عضو مشارك

المشاركات: 245 

وصلـّى اهللا على محمـّد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلى وسلم
وبارك عليك يا حبيبى يارسول اهللا

بارك اهللا فيكم اخونا الغالى عاشق الحوريات سائلين اهللا تعالى ان يحفظ قادة الجهاد فى كل مكان
اللهم امين

منذ أسبوع واحد 
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 الّسيف المطعوج
عضو مشارك

الدولة: دولة العراق االسالمية ان شاء اهللا 
المشاركات: 237

اهللا يبارك فيك يا شيخنا الكريم على الموضوع المهم فهذا جزء من الحرب الصهيورافضيصليبيه على المسلمين

منذ أسبوع واحد 

 ابوبصير اإلماراتي
عضو

المشاركات: 31 

ان شاء اهللا اخبار كاذبه و و ان شاء اهللا يطل علينا االسد الجبل االشم شيخنا ابا عمر قريبا بإذنه تعالى

بارك اهللا بكم اخانا و نفع اهللا بكم المسلمين

منذ أسبوع واحد 

 أبو عصام المجاهد
عضو

المشاركات: 57 

...جزاك اهللا خيرًا كثيرًا على هذا التوضيح الطيب
!!!... يا أخي واهللا إنهم مساكين
!!!... أبعد 14 قرن من الزمان ما زالوا يغفلون عن حقيقة أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة
!!!... وأنه لن يتوقف باعتقال قائد أو استشهاد فارس
واهللا العظيم لو اعتقلوا الشيخ اإلمام أسامة بن الدن ومن بعده كل قادة الجهاد ما أوقف ذلك المد الجهادي الهادر القادم إلى بيت
!!!... المقدس

: نداء إلى أذناب الطواغيت في هذا المنتدى
!!!....أخبروا أسيادكم أن الجهاد أصبح منهج بل وتياااااااااااااار
!... فهو ليس مقصورًا على قاعدة الجهاد المباركة
!!!.... لذلك اعلموا أن مشكلتكم مع أنصار الجهاد في المرحلة القادمة أعظم بكثير من مشكلتكم مع الحركات الجهادية اآلن

فواهللا وباهللا وتاهللا لن يزيدنا اعتقال قادتنا أو استشهادهم إال إصرارًا على مواصلة الدرب اقتداًء بمن سلفنا وثباتًا على الحق الذي
... لن نحيد عنه بإذن اهللا حتى خروج أرواحنا إلى بارئها
 ... فالكل قد باع ... واهللا قد اشترى
... إذن بيننا وبين اهللا عقد لن نخلفه بإذن اهللا
( والغلبة لنا ... فاقرؤوا إن شئتم ( واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

... موتوا بغيظكم
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منذ أسبوع واحد 

 أبو خباب المقدسي
عضو مجتهد

المشاركات: 987 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 بارك اهللا فيك اخي الكريم

مالحظة ::: وأني أحب أن أضيف نوع من التحليل أن أجهزة الحكومة المرتدة أذا شكت نوعا ما من تواجد المشايخ وقادة الجهاد في
مكان ما أو في منطقة ما فنها حين أذ تعلن عن أعتقل الشخص المستهدف وهي لم تعتقله , وتريد من الشخص المعني فقط التحرك من
 مكان الي مكان أو في بعض االحيان تريد طمئنة المستهدف من اجل القاءالقبض عليه بسهولة ويسر
 واهللا غالب على أمره ولكن اكثر الناس ال يعلمون
 اللهم أحفظ أحباء قلبي ونور دربي وخالصة قلبي ااااااااااااااامين---
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

منذ أسبوع واحد 

fajr nasr 
عضو مشارك

المشاركات: 244 

فواهللا وباهللا وتاهللا لن يزيدنا اعتقال قادتنا أو استشهادهم إال إصرارًا على مواصلة الدرب اقتداًء بمن سلفنا وثباتًا على الحق الذي
... لن نحيد عنه بإذن اهللا حتى خروج أرواحنا إلى بارئها
 ... فالكل قد باع ... واهللا قد اشترى
... إذن بيننا وبين اهللا عقد لن نخلفه بإذن اهللا
( والغلبة لنا ... فاقرؤوا إن شئتم ( واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

منذ أسبوع واحد 

 أسد عربي
عضو مجتهد

الدولة: دولة العراق اإلسالمية 
المشاركات: 579

بارك اهللا فيك أخي الكريم ، رفع اهللا قدرك ويسر هللا أمرك وغفر اهللا ذنيك وأعلى اهللا ذكرك وبيض اهللا وجهك وأنار اهللا قلبك ودربك ،
. ونسأله العالي المتعالي أن يحفظ قادة الجهاد والمجاهدين وأن يلحقنا بهم إن اهللا على كل شي قدير

منذ أسبوع واحد 
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 باغي الهدى
عضو مميز

الدولة: عاصمة الخالفة 
المشاركات: 1,446

جزاك اهللا خيرًا أخي الحبيب

حسبنا اهللا ونعم الوكيل

منذ أسبوع واحد 

 محب الصحابة
عضو مجتهد

المشاركات: 316 

بسم اهللا الواحد األحد

... القاعدة ... ذات مسيرة واعدة

... القاعدة .. موجتها دومًا متصاعدة

... القاعدة ... هللا وحده ساجدة

... القاعدة ..... حركة إسالمية رائدة

... القاعدة ... في متاع الدنيا زاهدة

.. القاعدة .. على قعود الجبناء شاهدة

... القاعدة ..... كل قواعدها صامدة

... القاعدة ...... أصواتها راعدة
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... القاعدة ... لبالد المسلمين سائدة

... القاعدة ... لكل المجاهدين مساندة

... القاعدة ... إلى بيت المقدس عائدة

... القاعدة ... بالد الكفر على يديها بائدة

القاعدة .. لكل وكر يهودي وصليبي راصدة

القاعدة ... تذّكر المسلمين بآيات سورة المائدة

... القاعدة ... ستبقى مسيرة جهادها خالدة

... القاعدة ... هي للمسلمين مصدر كل فائدة

... القاعدة ... في كل معركة جهادية قائدة

القاعدة ... على قلوب الكفار والمنافقين قاعدة
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منذ أسبوع واحد 

 ابو البتار المقدسي
عضو

المشاركات: 69 

............... يا اهللا يا اهللا يا اهللا
 احفظ الشيخ ابو عمر البغدادي وافرح المؤمنيين الصابرين به والتكمن لعدوه منه يا اهللا
. اقسم لكم يا اخوة انه رغم الفتن الى اني اتوكل على االه وعلى المجاهدين في قهر عباد الصليب والخونة الجهاد والروافظ النجسين
مالحظة ( وبثت ايضا قناة المنار الرافضية الخبر وشاهدت ظحكة المذيع المجوسي لعنه اهللا اللهم احرق قلوبهم باصدار صوتي جديد لي
 ( ابو عمر حفظه اهللا
. اللهم احفظ اميري وقائدي واخي في العقيدة والمنهج ابو عمر البغدادي

http://www.al-faloja.info/vb/showpost.php?p=361513&postcount=11
http://www.al-faloja.info/vb/newreply.php?do=newreply&p=361512
http://www.al-faloja.info/vb/member.php?u=12752
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  #12
 

  #13
 

  #14
 

  #15
 

منذ أسبوع واحد 

 عاشق القاعدة
عضو متألق

الدولة: حيث ضرب أعناق المشركين 
المشاركات: 1,148

جزاك اهللا خيرًا عمنا الحبيب
اللهم أحفظ أميرنا وشيخنا أبي عمر البغدادي
من مكر الماكرين وخبث المشركين
حسبنا اهللا ونعم الوكيل

منذ أسبوع واحد 

ام عمر االنصاريه  
عضو جديد

المشاركات: 26 

اللهم احفظ شيخنا ابو عمر البغدادي وايده بنصر من عندك

منذ أسبوع واحد 

 أبو عياش
عضو جديد

المشاركات: 17 

بارك اهللا فيكم

منذ أسبوع واحد 

mousa 
عضو متألق

المشاركات: 1,137 
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صفحة 1 من 6 1 2 3 > « األخيرة

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

تعليمات المشاركة

ال تستطيع إضافة مواضيع جديدة
ال تستطيع الرد على المواضيع
ال تستطيع إرفاق ملفات
ال تستطيع تعديل مشاركاتك

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

االنتقال السريع
    منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)

.PM الساعة اآلن 02:47

-- 10 االتصال بنا - منتديات الفلوجة اإلسالمية - األرشيف - األعلى
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