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ألهلنا

 الكلمة المرئية  بوالية نينوى - لدولة العراق اإلسالمية

للمتحدث         للمتحدث اإلعالمي
اإلعالمي

بشائر الموصل          بشائر الموصل

 28-5 دولة العراق اإلسالمية / حصاد عمليات والية نينوى قاطع الجزيرة 

(( ## الدعاء الدعاء # اهللا أكبر خربت أمريكا - بضربة جهادية نووية القاصمة ))  

[ وسطية اإلسالم و وسطية اإلنهزام ] أبي يحيى الليبي # من خطاب الشيخ - مقتطفات  

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 592 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
ماهوسبب ذكر أسامة لموريتانيا في خطابه األخير ...الرجاء المشاركة من الجمبع  

 
: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم
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  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 AM 12:37 ,اليوم 

moutagha 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 87 
قام بالدعاء: 1

دعي له 21 مرات في 13 
مشاركات 

 ماهوسبب ذكر أسامة لموريتانيا في خطابه األخير ...الرجاء المشاركة من الجمبع

 للجميع الرؤية وتتضح الفائدة تعم لكي جميعا لنناقشه اإلخوة مع أفتحه أن ببالي خطر موضوع هذا
 

  المشاركة القاعديين والمحللين اإلخالصيين الكتاب اإلخوة من رجوا وأ
 

  السياح وقتل اليهوديه للسفارة القاعدة تنظيم من اإلخوة ضرب بعد إال يذكرها لم أسامة الشيخ بأن علما
 

  البطلين فيها استشهد والتي شهر حوالي منذ حصلت التي األخير والمواجهات الفرنسيين
 

 القاعدة معسكرات في تدرب الخ..أحزمةناسفة+مفخخة سيارات +قنابل -المتفجرات في متخصص) العلوي الشنقيطي معاذ أبو (الراظي ولد أحمد
 األخيرة المواجهات في إالباريها الروح أسلم ثم الشبابة معركة في وشارك

 
 وحسن لتواضعه يحبه العباس أبو خالد أميرها وكان الملثمين كتيبة مع الصحراء في سنة تدرب للقران حافظ) الشنقيطي أسامة (محمد ابن موسي

 له ويقول يمازحه دائما وكان النفس من وقربه خلقه
) الموريتاني الشعب على تطلق كلمة البظان (لوائي البيظان في يحمل مادام مآله آل حيث أسامة مع أنا

 على ليغطي السيارة من صدره يخرج وكان األخيرة المواجهات فيه جرت الذي المنزل من اإلخوة إنسحاب بعد فقتل أجمع المعسكر يحبه وكان
 السيارة من وسقط رأسه في رصاصتان أستقرت حتي اإلخوة

 
 المسلمين شهداء وجميع يتقبلهما أن اهللا نسأل

 
الخ ...والمطاردين المأسورين إلخوانكم نصرة ضوع المو في أن تنسو وال

 

    

 العضو التالي يدعوا لmoutagha لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  2    
  

 AM 12:53 ,اليوم 
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djameled 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 527 
قام بالدعاء: 21

دعي له 121 مرات في 89 
مشاركات 

إن شاء اهللا تنظيم القاعدة في المغرب االسالمي وخصوصا في موريتانيا سيكون له شان كبير ألن الشعب المورتاني محافظ بطبيعته كما يظهر لنا 
 واالرجح انه يعشقون الموت في سبيل اهللا ..................كحال الكثير من ابناء الحرمين ..............

 
ال تنسونا بدعوة صالحة بظهر الغيب

__________________ 
 يا أسود التوحيد ادعوا لي بالشهادة في سبيل اهللا مقبال غير مدبر

 
  سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم

 
 اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان

 
 

 من أراد شكري فليدعي لي بالشهادة في سبيل اهللا مقبال غير مدبرا 
 

 محاظرة بعنوان :ما أجمل الطاعات للشيخ نبيل العوضي 
 

http://www.emanway.com/play_droos.php?cid=2&id=1619 

    

 العضو التالي يدعوا لdjameled لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  3    
  

 AM 01:44 ,اليوم 

 ابا عبد اهللا
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,108 
قام بالدعاء: 857

دعي له 352 مرات في 305 
مشاركات 

جزاك اهللا خيرا

__________________ 

 اهللا سبيل في الشهادة
 

 ))اهللا لعبادة وسيلة اكرم((  :هي
 
 

القلب من صادقه دعوة من التنسونا

الممات حتى الثبات أسألك إني اللهم
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,,,,
 
 

اهللا في يااخواني تكفون
 

اهللا سبيل في وشهادة بجهاد لي ادعوا

 
    

 العضو التالي يدعوا البا عبد اهللا لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  4    
  

 AM 03:05 ,اليوم 

abi ayub 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 103 
قام بالدعاء: 77

دعي له 16 مرات في 14 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك أخي على هذه المشاركة, و أشكرك على تذكيرنا بأحد أبطال المغرب 
 اإلسالمي, فكما تعلم أخي فتنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي ينقصهم الدعم اإلعالمي, لذا ال يجب أن نتوانى على نصرتهم إعالميا على األقل , في

و كبيرة أو صغيرة, ألن أهل بالد المغرب عبر التاريخ , هم أهل جهاد و استشهاد, لكنهم مند قرنين من الزمن سقطوا في براثن التضليل, و الجبن 
الخور. لذا يجب ا ستنهاض هممهم و دفعهم إلى المواجهة, ليعيدوا لنا أمجاد أجدادهم إن شاء اهللا. و ما ذلك على اهللا ببعيد.

__________________ 
 صلى إذا كانت حرية تعبيركم ال ظابط لها, فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا, و الجواب ما ترون ال ما تسمعون, ولتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر رسول اهللا

اهللا عليه و سلم.ومن يزرع الشوك , لن يجني العنب و السالم على من اتبع الهدى..... 

    

 العضو التالي يدعوا لabi ayub لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)الزلزلة

#  5    
  

 PM 04:16 ,اليوم 

moutagha 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 87 
قام بالدعاء: 1

دعي له 21 مرات في 13 
مشاركات 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=151051

http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086198
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086198
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086198
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1086198
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=49994
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1086352&postcount=4
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1086352
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=36283
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086352
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086352
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1086352
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1086352
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=49994
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1087436&postcount=5
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1087436
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=19629


 اللهم انصر أبو مصعب عبد الودود قاهر المرتدين والصهيو صليبيين

 جزاكم اهللا خيرا على هذه المشاركات القيمة 
 لقد شهد المغرب اإل سالمي مراحل عدة واستحكم فيه اهل الباطل أزمانا ...ولكن عهد الذل قد ولي ونتهى .

لمرتدين أما بالنسبة لموريتانيا فقد خدرها غالة المتصوفة ومن أهل الحلول واإلتحاد واستلمتها فرنسا وعاثت فيها فسادا ثم ورثتها ألبنائها العمالء ا
 .. ومع بقاء القلة الظاهرة علي الحق على نهج السلف الصالح -راجع كتاب السلفية وأعالمها في موريتانيا- 

ولكن والحمد هللا موريتانيا تشهد اآلن صحوة سلفية جهادية التعرف من الشرك إلي قطف األعناق, تتعطش لدماء المرتدين,وتشتهي رائحة لحوم 
 الصليب وخصوصا إذا كانت مشوية على الطريقة الزرقاوية(السيارات المفخخة)

 
 صحوة بإذن اهللا التبقي من الكفر والتذر حتي تفوز بالنصر أو مرافقة خير البشر,ترى العالم ثالثة أقسام

 
 -الحق وأنصاره(المجاهدين والعلماء الصادقين والدعاة المخلصين )

 
 -إبليس وأعوانه(اليهود والصليبيين والحكام المرتدي وجيوشهم ومن أعانهم بالقول أو العمل-علماء سوء,صحف ,شعراء-)

 
 -المخذلين المنافقين (من ليس في إحدى الكفتين-الحق وأنصاره,إبليس وأعوانه)

 
 أما بالنسبة لقسم الحق فهي فيه قاعدة وله قاعدة وصدق من سماها القاعدة حقا إنها قاعدة 

 قاعدة الحق التي يرتكز عليها .
 

 وأما بالنسبة للقسمين اآلخرين فهي تمتثل قوله صلى اهللا عليه وسلم- لقد جئتكم بالذبح-
 

هذا واهللا تعالى أعلم وأحكم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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قواعد المشاركة 
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.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا

 
 Powered by vBulletin Version 3.7.0

Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. 
 

 المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
 Members’ posts don't undergo censoring and don't represent Alekhlaas views

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=151051

http://www.al-ekhlaas.net/forum/misc.php?do=bbcode
http://www.al-ekhlaas.net/forum/misc.php?do=showsmilies
http://www.al-ekhlaas.net/forum/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://www.al-ekhlaas.net/forum/sendmessage.php
http://ekhlaas.biz/forum

	Local Disk
	ماهوسبب ذكر أسامة لموريتانيا في خطابه الأخير ...الرجاء المشاركة من الجمبع - شبكة الإخلاص الإسلامية


	IIEHIAHBGGBBKHHCOCIOKCFHIILDFMFMED: 
	form3: 
	x: 
	f1: 
	f2: 0
	f3: 0
	f4: Off
	f5: 1
	f6: 
	f7: 87fb441173dc5b2f3e840cf4a31364388e73b2c9
	f8: postreply
	f9: 151051
	f10: who cares
	f11: 1
	f12: 42944

	f13: الرد السريع للمشاركات
	f14: 
	f15: الوضع المتقدّم
	f16: 

	form6: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: [10]

	f4: 




