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// 12-5دولة العراق اإلسـالمية  ]:: //خـــونــ ٌ
ة كــذابـــون[::
التعليمـــات

اسم العض و

حفظ البيانات؟

كلمة المرور
ال ت ق وي م

صفحة  1من  < 3 2 1 7األخيرة «
أدوات الموضوع
منذ  12ساعات

انواع عرض الموضوع
#1
المشاركات374 :

مراسل الفجر
مراسل

ة كــذابـــون[::
// 12-5دولة العراق اإلسـالمية  ]:: //خـــونــ ٌ

بسم ﷲ الّرحمن الّرحيم

دولة العراق اإلسالمية ]:: //خونٌة كذابون[::

ت ّ
ﷲِ َوأ ُْولـِئَك ُھُم اْلَكاِذُبوَن( }النحل {105:
ب اَّلِذيَن َال ُيْؤِمُنوَن ِبآَيا ِ
) ِإَّنَما َيْفَتِري اْلَكِذ َ
الحمد

صالة والّسالم على نبّينا محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
ب العالمين وال ّ
ر ّ
أما بعد :

س
ضربات الى خرافات وأوھام تجو ُ
كّلما زادت الضربات اّلتي يتلقاھا أعداُء ﷲ على أيدي المجاھدين كّلما تحّولت آالم وأوجاع تلك ال ّ
ب في رؤو ِ
صليبّيين
ال ّ
ال يذيعوھا ذات اليمين وذات ال ّ
وأذنابھم لتتجّسد بعدھا أكاذيبا ً وأباطي ً
شمال لُيخفوا بھا عظيم الّنكاية الّتي يتجّرعونھا على أيدي ليوث الّتوحيد.
فمنُذ اعالن دولة العراق االسالمية وفضائّياتھم وصحفھم تنعُق بين الفينة واألخرى بخبر قتل أو أَْسر امير دولة العراق االسالمية ،وكان آخر تلك
األخبار ما بثته الفضائية العراقية عن اعتقال أمير دولة العراق االسالمية الشيخ ابو عمر البغدادي " حفظه ﷲ ".
ولذا فإننا في دولة العراق االسالمية نوّد أن نبّين أن الخبر الذي اعلنه المرتد قاسم عطا ھو خبر كاذب وأّن الشخص الذي تّم إظھار صورته على
الفضائية العراقية ال نعرفه أص ً
ال ،وأن كل ما تّم عرضه ال يعدو أن يكون مسرحّية كتَب فصولھا زبانية البيت األسود ونّفذھا على الھواء أذنابھم
.
وإننا نبشر االمة االسالمية بأن أمير المؤمنين الشيخ ابوعمر البغدادي " حفظه ﷲ " بخير
وايضا ً نب ّ
شر أّمتنا اإلسالمية بأّن بشائر الّنصر تلوح في األ ُفُق إن شاء ﷲ ،وأّنھا ستدك عروش أعداء ﷲ بعّز عزيز أو بذل ّ ذليل ،عّزًا يعّز ﷲ
ّ
ً
ل
ذ
ي
ال
ذ
و
،
م
ال
س
إل
ا
ه
ب
ُ
ُّ
ﷲ به الُكْفر وأھله.
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وﷲ أكبر
َ
ْ
َ
َ
سوِلِه َوِللُْمْؤِمِنيَن َولِكَّن الُمناِفِقيَن ال َيْعلُموَن{
}َو ِ َّ ِ الِْعَّزةُ َوِلَر ُ
وزارة اإلعالم /دولة العراق اإلسالمية
المصدر  ) :مركز الفجر لإلعالم (

#2

منذ  12ساعات

الدولة :شبكة أنصار المجاھدين المنتدى االنجليزي
المشاركات1,389 :

insurgent
عضو متألق

ﷲ اكبـــر ﷲ اكبـــر ﷲ اكبـــر
ﷲ اكبـــرﷲ اكبـــرﷲ اكبـــرﷲ اكبـــرﷲ اكبـــر
ﷲ اكبـــر و العــزة و لرســوله وللمؤمنيــن
جزاك ﷲ خيرا
على ھذه السعيد األخبار

منذ  12ساعات

#3
الدولةinshalah firdaws al'ala :
المشاركات151 :

ابومحمد الصومالي
عضو مشارك

جزاكم ﷲ خير الجزاء وجعله مضاعفا في ميزان حسناتكم

اللھم انصر المجاھدين في سبيلك في كل مكان اللھم سدد رميھم وثبت أقدامھم ووحد صفوفھم والحقنا بھم يا كريم وامددھم بجند من عندك يا رب
العالمين
اللھم من أراد بالمجاھدين سوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له وافضحه على رؤوس األشھاد وخذه اخذ عزيز مقتدر يا حي يا قيوم اللھم
امين
اللھم احفظ اخواننا المجاھدين فوق كل أرض وتحت كل سماء ..
اللھم أغنھم بالمال و العلم و السالح ..
اللھم أفرغ عليھم صبرا و ثبت أقدامھم و انصرھم على القوم الكافرين ..
اللھم سدد رأيھم و رميھم و وّحد صفوفھم و اجمع كلمتھم على الحق ..
اللھم قوھم و قِو جذورھم و شوكتھم ..
اللھم مّكن لھم في األرض  ..و مّكنھم من رقاب الكافرين و المرتدين ..
اللھم و عليك بأعدائك أعداء الدين  ..اللھم شتت شملھم و خالف بين آرائھم
اللھم أشعل الفتنة بينھم و أشغلھم بأنفسھم ..
اللھم اقلب االرض عليھم نارا و السماء شھبا و اعصارا
و سلّط عليھم ماخرج من االرض و ما نزل من السماء و مادّب على الثرى
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اللھم قّلبھم في العذاب و العقاب حتى يكون الموت أغلى أمانيھم فيجدونه

منذ  12ساعات

أبو الخطاب المقدسي

#4
المشاركات716 :

عضو مجتھد

ﷲ أكبر ﷲ أكبر ...
جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا..
فلتخسأ أمريكا ...
فلتخسأ القنوات العراقية وتضع رأسھا في الطين ...
فليخسأ القرد قاسم عطا ويضع رأسه الطين...
اللھم لك الحمد اللھم لك الحمد ....
باقية بإذن ﷲ باقية بإذن ﷲ ...
اللھم احفظ شيخنا الحبيب أبا عمر البغدادي ...

منذ  12ساعات

حسين الشھيد

#5
المشاركات2 :

عضو جديد

ﷲ يجزيكم كل خير
مع أننا نعرف كذب الرافضة

منذ  12ساعات

ابوحسام اليافعي

#6
المشاركات75 :

عض و

ﷲ اكبر ﷲ اكبر
وقل جاء الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقا

منذ  11ساعات

صابر
عضو متألق

الحمد
يا رب العباد  ..أنصر عبدك الغريب الحبيب أبي عمر البغدادي القرشي الحسني ھو وصحبه
اللھم أجعله شوكة في حلق األعداء
اللھم مكن لدولة اإلسالم في العراق ..
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منذ  11ساعات

راية التوحيد

#8
المشاركات80 :

عض و

وﷲ ماكان لكم أن تتعبوا أنفسكم بإصدار بيان لوال أن تشفوا صدور قوم مؤمنين فلنحن أعلم الناس بكذبھم وصدقكم ولنحن أعلم الناس بجبنھم
وشجاعتكم كان ﷲ معكم وأيدكم بنصره وفتح عليكم بفضله وكرمه

منذ  11ساعات

بنت القاعده
مشرف

#9
الدولة :قـنـدھـآر الـعـز
المشاركات367 :

حفظ ﷲ األمير البغدادي ووزرائه وجنده وأنصارة من كل مكروه

منذ  11ساعات

ابوالحسن االزدي

#10
المشاركات13 :

عضو جديد

حفظ ﷲ إمامنا أبا عمر البغدادي ،،
ونحن على علم بأن دعوتنا تسير بدماء قادتنا قبل الجنود  ،فلن نكل ولن نمل عن المواصلة ،،
كان ﷲ لدولتنا الفتية األبّية ،،

منذ  11ساعات

مندوب حرس الخالفة
عضو مجتھد

#11
الدولة :ارھابستان
المشاركات454 :

حفظ ﷲ إمامنا أبا عمر البغدادي ،،
ونحن على علم بأن دعوتنا تسير بدماء قادتنا قبل الجنود  ،فلن نكل ولن نمل عن المواصلة ،،
كان ﷲ لدولتنا الفتية األبّية ،،

منذ  11ساعات

عيون الزرقاوي
عضو مجتھد

الحمد
يا رب العباد  ..أنصر عبدك الغريب الحبيب أبي عمر البغدادي القرشي الحسني ھو وصحبه
اللھم أجعله شوكة في حلق األعداء
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الدولة :تحث راية دولة اإلسالم
المشاركات827 :
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اللھم مكن لدولة اإلسالم في العراق ..

#13

منذ  11ساعات

الدولة :في بيتنا رغد اعاده ﷲ
المشاركات153 :

وھج الرصاص
عضو مشارك

ﷲ اكبر و الحمد
ﷲ اكبر و الحمد
اللھم احفظ اميرنا البغدادي
منذ  11ساعات

#14
المشاركات431 :

abu osama
عضو مجتھد

نرجو النشر
منذ  11ساعات

#15
المشاركات19 :

ابو الخطاب المنصور
عضو جديد

ﷲ اكبر و

الفضل والمنة
صفحة  1من  < 3 2 1 7األخيرة «

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «
تعليمات المشاركة
ال
ال
ال
ال

تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
تستطيع إرفاق ملفات
تستطيع تعديل مشاركات ك
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