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تقبله اهللا في سجن بريده 

اآلن ::: مقاطع جديدة ::: أسد السنة : أبي عمر البغدادي + يافارس األمجاد 

 #ًحصريا

ضربة آلل سلول#: (تقرير جهادي سري موسع عن غوانتنامو بالد الحرمين) 

ـجاهديـنا ُـتنا الغـاليـة .. ومّجماعـة أنـصار اإلسالم / إلى أم
األبـطال 

غزوة الشهيد عبد الرحمن الثالثي [ قتل فرنسيين و  
٣٧ مرتدا . ] 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 612 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
حماس تعلن تفاصيل التهدئه وسلطه عباس ترحب !!!!!1  

  آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 10:02 ,باألمس 

 حفيد الفاروق
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: ثغور الجهاد
المشاركات: 1,538 

قام بالدعاء: 527
دعي له 587 مرات في 429 

مشاركات 
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 حماس تعلن تفاصيل التهدئه وسلطه عباس ترحب !!!!!1

 الزهار والحية يعلنان تفاصيل "التهدئة" والرئاسة ترحب
 21:07:44 2008-06-17 

 
 
 
 

ƨǂƺطǐنǐǁƐ وƷ-ǃزƔ 
ƈكد .ƣ خǐǂلƐ ÛƕǐƟǁƐ حدƺǋ ƅƑƮƳƐ ح دƽ ǍǁƐ ƧƑǄطƷ ƱƑزƣƑƨǁƐ ƕƳƑƨǁƐ ǅƈ ÛƔس ƕص منǐǄƢǁƐ ƝƑƓسƓƾǄǁƐ ل ÛسǀƗو ǅسƻƬǁƐ ƕƳƑرƓǂǁ د ƅبǊƗǁƑدئƽǋǋ ƕف 

 Ǐǂǐ.ئƐسرǗƐǋ Ǐǆǐط - ƨǂƻǁƐنǐƓن ƑƜǁƐنǐبƕ ريǀƨƴǁƐ ƖƑǐǂǄƴǁƐ ƕƺƑك
 

 ƕǐƟǁƐ üƑƽǋخ üǘمؤتǄص رƾƳ ǏƻƟم دǐǁƐ ƅƑƨو ǃبǄديƷ ƕǆز ǅƈ ƔمدǊƗǁƐ Ɣدئƈ 6 ƕشǊح رƨبƗǁƐ وƺƐقƨǂƻǁƐ ط ǅƈǋ ÛǏǆǐيƗت مǐƻǆذ ƑǉبƗوƺƐقǋ ط. Ǐǆ 
 

ƐǋضƐ ƹƑن ǈخƓǁ ǍǁǋǓƐ ƖƑƳƑƨǁƐ üǘدǊƗǁƐ ƅدئ ƕتƑƴǄǁƐ ƞƗƻبرƥƑƜƗǁƐ يƾǂǁ ƕط ƱƑك ƑǄتمǗƐ تƟǁƐ Ʋƺƥ ǍǂƳ ƼƑƻظرƳ نǄǁƐ وǓƐ ƣƐسƑس Ûƕǐم ǅƈ ƑƻǐƮمƬت رǄƴل 
 ǍǂƳنƾلǊƗǁƐ دئƸǁƐ ƕƻƮǂǁ ƕرب.ƕǐ 

 
ǗƐ ǅƐ": ƕǐƟǁƐ üƑƽǋسƓوƑƙǁƐ Ʊن ǏمنǊƗǁƐ دئ ƕسǐƮƗƨƗفǉƑƾǁƐ ر ƅƑƾǁ Ɣي ƲǄƜحǁƐ ǋ ƧƑǄرئƑسƨǂƻǁƐ ƕطǋƥǋǗƐǋ ƕǐǆǐبǐنǂǁ وصو ƞƗƻǁ ƖƑǐǁƐ ǍǁƐ üمƓƴر ƞƺƥ 

ƟǁƐد."ǎƣǋ 
 

üƑ حǏƺ ǈ نƐǋ ƕدنǊǁƐ ƣوǆب لǐئƐسرƐ ǃƐزƗǁƑب رƬم منƖƑ نƑǄض تƾǂتƧƑǄ حǅƐ ƥƑǉ زǁƐ ƣوǄƟمƥ وƗدكǁƐ ƧƑǄحƕ حركǏƺ ƦƥƑƓǁƐ ǎƣƑǐƾǁƐ ƞ ضǋƐ ǈƓنƑج من
ƼƑƻ.  تǗƐ ƐذǊǁ ƕǐƳƐƥ ƑǉƥƑƓƗƳƑب رƬمǍǁƐ ǍƳ رجو ǁƐمƗǐسƖƑƽǋ خرü وƬح

 
ƐǋشǁƐ ƥƑز ǅƐ ǍǁƐ ƥƑǉمǂفǆƜǁƐ دǗƐ ǎسرƐئ Ǐǂǐج ƣƑƴǂشǐǁƑطƜƗƟǄǁƐ زǁ دƟǁƐ ǌرك ƕمƬƻǆلƳ نǉ ذǗƐ ƐتƽƐ ǈǆǀǁ ƼƑƻب رƑن ǈسƗǐت مǐƙǀفǊƜǁƐ وǋ ƣبوسƑط ƕ

ƕǐǂǐ.  ئƐسرǗƐ ǅو ƜƨǁƐ Ǐƺنǐǐǆǐطƨǂƺ ƅƑǆƜƨب طǐǁƑشƕǁƣƑƓǄǁ ƼƑƻ ت Ɛ ǍǁƐوصلƗǂǁ ƕريƬم
 

ƼƑƻ.  تǗƐ Ɛذ ǉدǄƬيǍƗ مǍǁƐ ƕƺ رƴم ر ǀƓǄǁƐمنǈ نƐ ǈǁوƽ ƿƐƥƑبƣ وǊيƐ ǏǂǐئƐسرǗƐ ƒر ƟǁƐير Ʀǋن ƳتسƥƇǉ ƕƻǐƟص تǂƾن خر ƆنبƑج من
 

ǋيǊدǗƐ ƹتǁƐ ƼƑƻذ ǎتمƗǁƐ وصلǐǁƐ ǈǐǁƐ وƗǁƐ ǃوصلƋ ǍǁƐ نǗƐ ƖƑǄƜǊǁƐ ƅƑǊسرƐئ ǏƗǁƐ ƕǂǐتǊƗƨدƾǁƐ ƹطǋƥƑƬǁƐ ƖƑǄƜǊǁƐǋ ƱƑخƨƻǁƐ ƕǐط ǏƗǁƐ ƕǐǆǐتǊƗƨد ƹ
ƕǂǐ.  ئƐسرƐ ƖƐدǂبǋ ǅمد

 
 ǃƑƳ.  لƓƽ ǈǐǂƳ ƕركƟǁƐ ƅǘǐƗس ƐذǆمƱƑ ط ƾǁƐ ǍǂƳلǐئƐسر Ɛل Ɠƽمنƭǋ ر ƻǄǁƐنقƑƢǁƐ ƥƑƬƟǂǁ ǏƜيƥتدƲƺ رǁ ƼƑƻت ǗƐدǊǄيƑǄ ك

 
ƼƑƻ.  تǗƐ ƝƑƜنǏƺ ƑǊǂ م ƐنƳ ƕدنǊǁƐ ǍǁƐ üوصوǂǁ ƧƑǄحƕ حرك ǋلǐئƐسر Ɛنǐب ظرǆǁƐ ƖƑǊج ǋريبƾƗǁ ƕƙǐƙحƐƣ وǊج تǁبذ ǏƗǁƐ رƬم ربتƳƐ ǈƓنƑج من

 
ǋنǂƾتǋ كǗƐ ƖǗƑنƳ ƅƑƓم نƨؤ üǋمƬرƳƣ ǎوت ǈجǗƐ ƲǐǄطر" ǍǁƐ ƹƐبذǊƜǁƐ üوǗ ƕǆǀǄǄǁƐ ƣنǊƗǁƐ ƝƑƜدئ ."ƕ

 
 ƕ دن ǊǁƐلǐصƑƻت

 
.  لǐئƐسرƐ ƲمƔ ز ƷبرƑƴǄǁ ǏجزئƞƗƺǋ ƕǐ ئƐدƴǁƐ üƑǄƳǗƐ ƲǐǄج ف ƽǋ ǍǁǋǗƐلǄƪتǋ ÛنǐƗǂمرح منƕ دنǊǁƐ ǅوǀƗت

 
ƐمǄǁƐ ƑرحƑƙǁƐ ƕǂنƗƺ ƕǐركزƐ ǍǂƳ ط Ƽǘسر ƝƐشǐǁƑط ƞƗƺǋ مƓƴرǁƐ ƞƺƥ ذ ǎب يربطǐنƾǁƐ طǋ ƱƑمƬر  .

 
ǋحƨبǓƐ نƐ ǅƌƺ ƅƑƓسرƐئǐلǋ ضƴث تǘث ƕشرǊǁƐ ƝƑƜǆǁ Ưǋدنƽǋ Ǐǉǋ ƕفƴǁƐ üƑǄƳǗƐ دƐئƽǋǋ ǗǋƐ ƕǐف ƖƑǐǂǄƳ تǊريبǗƐ سƷ ǍǁƐ ƕƟǂزƓƳ Ɣم رƬر 

ǋتǐƾƟت قƾد Ǐƺ ǃمǂج ف ƣƑƴǂشǐǁƑط  .
 

ǀǁنǋƐ س ƯƑحǁƑƽ ƧƑǄتǊǁƐ ǅƐ دن ƕتǄƮƗت نǐƻƢفƐ سرƐئǐلǐƾǁƐ وƑƴǄǁƐ ǍǂƳ ƣبر ǏƗǁƐ تربطƾǁƐ ط ƱƑبƌسرƐئǐص ل ƑǊƟƗƺǋ ƕƴǄƜǁƐ ƝƑƓبǀƪن لƑǊئǗƐ ǏسƓو Ʊ
ƓƾǄǁƐل  .
 

ǋبƴدƐ سƓوǐƳت نƓدǋƑƻǄǁƐ ƈضƑƢǁƐ ƖƑص ƕب ƿƥƑƪǄحƐǋ ƧƑǄسرƐئǐلǂƨǁƐǋ طƨǂƻǁƐ ƕطǗƐǋ ƕǐǆǐتǋƥǋǗƐ ƣƑƟبƗǂǁ ǏوصلƐ ǍǁƐ ت ƞƗƻǁ ƼƑƻمƓƴر ƞƺƥ م ƲمƬر  .
 

ǋتƗǂز ǃح ƧƑǄبƴدǁƐ ǃرƐ ƣنط Ƒƽǘمنƽ طƷ ƱƑز ǏƗǁƐ ƖƑǐǂǄƴǁƐ ǍǂƳ Ɣتƾو ǃبƐ ƑǊسرƐئǐضد لƐ ن ƥƑƬحƸǁƐ ƕƻƮǁƐ Ǐƺ ƧƑǄرب  .ƕǐ
 

ƕǐǆǐ طƨǂƻǁƐ ƖƑǄظǆǄǁƐǋ ƹƐطرǗƐ ƲǐǄجǅƐǋ ǈǐǂƳ ƼƑƻ ت ǗƐتمƑǄ بƹƐ طرǗƐ ƲǐǄجǃƐ ز ƗǁƐمنƕƾ ثƐǋ ƕركƟǁƐ ǅƐ ÛƧƑǄح ƔƣƑƽ حدƐ Ûيوسف دǄحƐ ƝصرǈƓ نƑج من

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=154975



 ǏƗǁƐشƥƑكتǁƐ Ǐƺ وƺدǁƐ ذ ǎسƺƑرǉƑƾǁƐ ǍǁƐ رƾƺƐǋ ƔتǊǁƐ ǍǂƳ دن ǎƐǋ ƕطر ƹيƢرǊǁƐ Ƽدن ƕيǄƟƗم لƨؤǁƤ ƕǐǁǋك .
 
 
 

ƓƗƳƐǋرǁƐ رئǐم سǄƟوǊƗǁƐ ǅƈ ƧƑƓƳ ƣدئ ƕمǋ ƕƟǂƬط ÛƑǆƓƴƪǁ ƕǐǆمǊƜǁƐ ƑǆǄƙوƑƙǄǁƐ ƣبر ǏƗǁƐ Ɣبذǋ ƑǊǁيƓذƬǄǁƐ ƑǊǁريو ǅبƗوج ƖƑǊǐمنǁƐ رئǐح س Ǐǆƨم ƿƥƑƓ
 ǅǋƣكǂلǋ .برƷكل مƴƬǁƐ وبǂǁ ƖƑوصوǉ ǍǁƋ üذǗƐ ƐتǁƐ ƼƑƻذ ǎيƗط ǈǐǁƋ Ʋǂمو كلƐطنƽ Ǐƺ طƷ ƱƑزǁƐ Ǐƺǋ Ɣوطن.ǈƾǐƾƟƗǁ  

 
ƑǆǁƐ üƑƽǋطقǁƐ ǅƋ": رئǐسǁƐǋ ÛƧƑƓƳ رئǐسƬǄǁƐ ر ǎح Ǐǆƨمƽ ƿƥƑƓدم ƑجǊوƐƣă كǐƓرǋ Ɣم ƕƬǂƢخǓƐ üǘشǊرƑǄǁƐ ض ƕǐم ƲكلǓƐ طر ƕǐǆƴǄǁƐ ƹƐسوƅƐă ƕǐǂƟǄǁƐ 
 ǋƈمƑƜǁƐ ƲنبǕƐ سرƐئƑƜǁƐǋ ǏǂǐنبǓƐ مريǋ Ǐǀمن كل ǍƾƗǁƐ بǊمن مǓƐ شƴǁƐ ƅƑƾرǓƐǋ ƒجƑمن نبƈ جلǁƐ وصوǊƗǁƐ ǍǁƋ üدئǕ ƕن ƤƑƾش ƑǆƓƴمنǁƐ وǐǁǓƐ ƲƽƐم 

ǁƐذ ǎيǄب رƾǁƐ ǈطƑƴǄǁƐǋ ƱƑنƑƢǁƐ ƔƑن ǏƗǁƐ ƕƾي ƑǊƪǐƴش ǍǂƳ ƿƑǆǉ ƑǆƓƴكǓƐ ƕƺƑصƴد."Ɣ 
 

ƐǋضƑǆǁƐ ƹƑطقǁƐ ǅƐ ":رئǐيد سƳك وƾǁƐ ƕƺƑوƽ Ǐƺ ǌطƷ ƱƑزƗǁǗƐ ǍǁƋ Ɣز ǃƐب ƑǄتمǗƐ ت ÛǈǐǂƳ ƼƑƻتƑƾǐƾƟăƨǂƻǁƐ ƑǆƓƴƪǁ ƑǐǂƴǁƐ ƞǁƑƬǄǂǁ ط ƥƑƬƟǁƐ Ʋƺƥǋ Ǐǆǐ
ƻǄǁƐرƽ ǍǂƳ ƭǋطƷ ƱƑزǕǋ ÛƔنǗƐ ƅƑǊنǋ ǃƑƨƾتوحǐدǁƐ ت وطنƟتǁ وƪǁƐ ƅƐر.".ƕǐƳ 

 
__________________ 

 قال الفاروق عمر بن الخطاب ((رضي اهللا عنه وأرضاه ))
 نا اهللا...ّنحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم ...فاذا ابتغينا العزة بغيره ، أذلـ

  سبيلك في شهادة موتي اجعل ّاللهم
  لحبيبك نصرة .... لدينك عزة

 اهللا في إخوتي
  ))حمنّالر رؤية ّومحب الشيشاني الدبابة((

  .اهللا في أحبكما أنى تعالى اهللا أشهد

    

#  2    
  

 PM 10:06 ,باألمس 

 حفيد الفاروق
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: ثغور الجهاد
المشاركات: 1,538 

قام بالدعاء: 527
دعي له 587 مرات في 429 

مشاركات 

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل 
 أين ذهبت دماء الشهداء التي سقطت اليوم 

 اأصبح قتالنا من أجل فك حصار وإدخال مواد تموينية !!!!
 أين القدس التي أصبحت مستعمرة صهيونيه تغيرت معالمها كليا !!!

ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم .

__________________ 
 قال الفاروق عمر بن الخطاب ((رضي اهللا عنه وأرضاه ))

 نا اهللا...ّنحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم ...فاذا ابتغينا العزة بغيره ، أذلـ
  سبيلك في شهادة موتي اجعل ّاللهم
  لحبيبك نصرة .... لدينك عزة

 اهللا في إخوتي
  ))حمنّالر رؤية ّومحب الشيشاني الدبابة((

  .اهللا في أحبكما أنى تعالى اهللا أشهد
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 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 9,518 
قام بالدعاء: 2,384

دعي له 745 مرات في 656 
مشاركات 

اللهم إنصر عبادك المجاهدين في كل مكان

__________________ 
 ِةّ المذلُ عهدَ رحلْ فقد،ِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة

 ٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِ، فانفضي عنكِواالستبداد
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌأو طعنة

    

#  4    
  

 PM 10:33 ,باألمس 

 **اسد االسالم**
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 73 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 13 
مشاركات 

 السالم عليكم اخي (حفيد الفاروق)
 
 

ال باس بالتهدئة بشروط يقبلها المجاهدين فالشيخ اسامة بن الدن عرض التهدئة على اوروبا

    

#  5    
  

 PM 10:43 ,باألمس 

 حفيد الفاروق
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: ثغور الجهاد
المشاركات: 1,538 

قام بالدعاء: 527
دعي له 587 مرات في 429 

مشاركات 

اقتباس:

  **اسد االسالم**كاتب هذه المشاركة : 
 )الفاروق حفيد (اخي عليكم السالم

 
 
اوروبا على التهدئة عرض الدن بن اسامة فالشيخ المجاهدين يقبلها بشروط بالتهدئة باس ال

 وعليكم السالم أخي (( أسد اإلسالم ))
 ولكن الشيخ أسامه عرض التهدئه على األوروبيين بمصدر قوة ألنه أثخن الجراح واألوجاع بهم 

 ولم يستجديهم ويلهث خلف التهدئه 
 اليوم أخي سقط 5 من خيرة شباب غزة شهداء أين هي التهدئه برأيك ؟؟؟؟

وهل تظن اليهود ممن يحفظوا المواثيق والمعاهدات ؟؟؟؟
__________________ 
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 قال الفاروق عمر بن الخطاب ((رضي اهللا عنه وأرضاه ))
 نا اهللا...ّنحن قوم أعزنا اهللا باإلسالم ...فاذا ابتغينا العزة بغيره ، أذلـ

  سبيلك في شهادة موتي اجعل ّاللهم
  لحبيبك نصرة .... لدينك عزة

 اهللا في إخوتي
  ))حمنّالر رؤية ّومحب الشيشاني الدبابة((

  .اهللا في أحبكما أنى تعالى اهللا أشهد

    

#  6    
  

 PM 11:02 ,باألمس 

 شاهر 1000
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 95 
قام بالدعاء: 37

دعي له 28 مرات في 18 
مشاركات 

 حفيد الفاروق هون على نفسك 
 دع االيام تثبت لجميع حقيقة االخونجيين المخفية كما كشفت حقيقة الروافض في السنين الماضية

ال عليك حسبنا اهللا وكفى باهللا شهيدا

    

#  7    
  

 PM 11:30 ,باألمس 

 ابو هريره 2
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: أرض العز والكرامة -دولة االسالم
المشاركات: 855 
قام بالدعاء: 113

دعي له 374 مرات في 99 مشاركات 

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل فيكم يا حماس 
 

اسئل اهللا ان يمكنا لنثأئر لكم يا اخوتي في جيش االسالم

__________________ 
 اقسم باهللا الذي رفع السماء بغير عمد

 
 

لسوف نجعل أرض نينوى مقبره للكفار والمرتدين 
 

والخبر ما سترون ال ما تسمعون
 
 

ادعو اهللا ان يرزقني الشهادة
 

ابو هريره االنصاري
 
 
 

(دولة العراق االسالمية)
 

اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر
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#  8    
  

 PM 11:50 ,باألمس 

 حمزة الغامدى
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 684 
قام بالدعاء: 53

دعي له 454 مرات في 211 
مشاركات 

اقتباس:

  **اسد االسالم**كاتب هذه المشاركة : 
 )الفاروق حفيد (اخي عليكم السالم

 
 
اوروبا على التهدئة عرض الدن بن اسامة فالشيخ المجاهدين يقبلها بشروط بالتهدئة باس ال

اللهم رد صاحب هذه المشاركة هو وحماس الى الحق ردا جميال وان لم يعد الى الحق فخذه وارحنا منه ومن حركة حماس المفتون بها

    

#  9    
  

 AM 12:03 ,اليوم 

 عبد اهللا البتار
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 7 
قام بالدعاء: 0

دعي له 2 مرات في 2 
مشاركات 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل على كل من طغى وتجبر

    

#  10    
  

 AM 12:08 ,اليوم 

 ناصر إسالم
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 21 
قام بالدعاء: 8

دعي له 3 مرات في 2 
مشاركات 

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل
http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=153871

    

#  11    
  

 AM 12:18 ,اليوم 
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 أبوعلي99
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: شبكة اإلخالص اإلسالمية
المشاركات: 1,486 

قام بالدعاء: 243
دعي له 511 مرات في 296 

مشاركات 

اقتباس:

  حفيد الفاروقكاتب هذه المشاركة : 
  الوكيل ونعم اهللا حسبنا
  اليوم سقطت التي الشهداء دماء ذهبت أين

  !!!!تموينية مواد وإدخال حصار فك أجل من قتالنا اأصبح
  !!!كليا معالمها تغيرت صهيونيه مستعمرة أصبحت التي القدس أين
 .العظيم العلي باهللا إال قوة وال حول ال

 
 "طǐǁƑشƣƑƴǂ ج" كل ذلك ذهب من أجل عيون 

__________________ 
 االوامر هذه بواسطة فقط ، برامج بدون وتسريعه جهازك لتنظيف

    

#  12    
  

 AM 12:22 ,اليوم 

 أبو قندهار
 

 

اإلقامة: بين أزقة الزرقاء يطير قلبي
المشاركات: 4,379 
قام بالدعاء: 1,882

دعي له 1,584 مرات في 667 
مشاركات 

 واهللا يا حفيد الفاروق أنتم معاشر اإلخونجية لو قادتم سبوا الدين والرب والرسول صلى اهللا عليه وسلم لبقيتم تختلقون األعذار،
 ولو زعموا أن أبا جهل مسلم الختلقتم لهم األعذار

 ولو قالوا فرعون -رحمه اهللا- الختلقتم لهم األعذار من باب السياسة الشرعية وتطييب خاطر حسني ال مبارك شلعوم!
فدع عنك المهاترات والحزبية البغيضة والتزم الكتاب والسنة

__________________ 
اقتباس:

 الجوية الغارات أثناء األرض على اإلنبطاح يستنكفون كانوا إنهم حتى ًوثباتا ًإقداما األكثر كانوا السوفييت ضد الحرب وفي... خاصة سمات لهم قندهار وأهل
 عدد أكبر القندهاريين بين من كان أن غرابة فال ثم ومن الكثير، فهمّكل تحد في ًوقوفا يظلون كانوا لذلك! المسلم المجاهد بكرامة يليق ال ًعارا ذلك ويعتبرون

  [بتصرف من مقالة: الرجل العمالق]القتلى من

  کانام لے کراٹھو اور ان کی گردنيں مارواهللا

Ǡøøøøø ǠȺǪȵǕ Ǽǲȵ ɄȺǤȹ øøøøȞȵ~*ă*~ 
 

    

#  13    
  

 AM 12:42 ,اليوم 
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 السمح بن مالك
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 3 
قام بالدعاء: 0

دعي له مرة واحدة في مشاركة 
واحدة 

 ما هذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 
 

ǋتƗǂز ǃح ƧƑǄبƴدǁƐ ǃرƐ ƣنط Ƒƽǘمنƽ طƷ ƱƑز ǏƗǁƐ ƖƑǐǂǄƴǁƐ ǍǂƳ Ɣتƾو ǃبƐ ƑǊسرƐئǐضد لƐ ن ƥƑƬحƸǁƐ ƕƻƮǁƐ Ǐƺ ƧƑǄرب  .ƕǐ
 
 
 

ÝÝÝÝÝÝÝÝÝ ǃǘǀǁƐ Ɛ ذǉ Ƒم
 

Ɛن ǏǂƳ ƑيǐƾنƗƳǗƐ ǅƐ ر ƹƐبƪǁƑرǁƐ ƖƑǐƳدƽǋ ǈǐǁǋرǗƐ ƖƐƥƐمƟƗǄǁƐ ǈد Ǉكƻم رƢر ƚمنǗ ǈǂǄǁƐ ن ǈي ƭƥƑƴƗشري من . ƖƐǋƑǄƨǁƐǋ ƭƥǗƐ ƒƥ ǈƴ
ƐخوƐنǉ ŶƐ Ǐƺ Ǐي لƜوƐ ƦصǊƗǁƐ ǘدئ Ǐƺ ǈج ظلǁƐ ƣƑǊد ÝÝÝ Ʋƺ

ƥƐجو يدƐب Ƒبدǐǁل  
 

ƣ ƑǆǁسƗوƥ ƥبƑنǋ Ǐس ǈǆنƓويǄǁƐ ƑǄƺ ǈطǂو ƭƥǗƐ ǏǂƳ ƒح ǏƗنطǐǁƐ ƑǊƾƓشر سǗƐ ƯǋسǁƐǋ ǃǘذ üǋƐ ǎشر ƯمǗƐ ƑǊǆس ǃǘƨƗب ǅƐ ǏǆƴǄيǀƟمǄǂƨǄǁƐ و ǅتǂǂك 
 ƭƥǗƐحǁǋ ǏƗي مǀو ƑǊǂǉƐ ǅمǄǂƨو ƑǄƺ ǅبǀǁƑم ǅƐ ك ƑǊǂǉƐ ǅƑمǄǂƨوƥƉƺ ǅيدǋ Ɛƣƥ جوƐب ǏǂƳ Ƒي منƾوƐ üن Ǘ ƑǆنǐƾمƟǁƐ دǗ ǅǗƐ ƣǋن ǈي ǅƐ ƑǆǐǂƳ ǏƸƓǆ

Ǉƣ . موجو رǐƷ ƑƮيƐ ƑǊنƐ ǃƐ ǃوǐǁƐ Ǐƺ ǏƻǀتǇ رǄت ت ƨǐǁƐنǀǁǋ üƐؤ ƨǁƐنƳ ǈǐǆƸيǎ ذ ǁƐشǐƴǁƐ ƣر ƻǂǁنؤمن
 

ƽرƐ Ɩƈي Ǐƺ ƑƮكƗبƥƑƗǁƐ يƳ ơم نǀرƳǗ دǁƐ ƅƐدينǆƳ Ǐǆǀǁǋ دمƐ ƑنƽƑب شƴض ƑǊǐƺ ƧƑǆǁƐ مƣ ǘƙخوǁƑƜǄǁƐ üسƪǁƐ رك ǅƐ ǈǐكǊǁƐ ǅƑد ƹمنǁƐ دخو ǏǄǂƳǋ ü
ƑƨǁƐبقƐ ن ǏǆسوƐ ƹخذƣƐ Ƒǉخلǀǁǋ ب نƜǄرƺ ƣوƽƐ ǎƦوǊǁ üمƐ نƽ ǈت دǄتǐƨǁƐ طرƽǋ Ǉحد دǁƤ Ƙك Ǐƺ تƥƑيǐǄǂƨǄǁƐ ơن ǈǐƺ ǎƥƐ Ǘǋ بƉسǗ Ƒن ǈيǆƜب 

ǐǄǂƨǄǁƐنǋ يƟǁƐ Ɩǘرǀǁǋ ƒǋم ن Ƒحدǁ ǅǗƐ ƘمƐ جدǉ ǏǂƳ ǇذƬǁƐ Ǉوǋ ǇƥتǐǆǄت ǅƐ ك . ǅƑ
ǉǋلƳ دƐ ǃظǗƐ ƥƑǊس ǏǂƳ ǃǘصوƥتƨǀǁ ǈبƐ ƣǋ ن ǅƑƨجƑئزƐ ص ǘمǉ Ƒذ ÝÝÝÝÝÝ ǃǘǀǁƐ Ɛ

 
Ɛ ŶƐǋنǗ Ǐحǐƺ ǈƓي كƥ ƑبƑƺ ǏنƬرǋ Ǉمǀنƪǁ ǅƤƈǋ ƭƥǗƐ Ǐƺ ǈǁ رƳك ǅƐ يƨو . ƣ

ǊǂǁƐ )م مǀنǗ سƑمǊǂǁƐ ǈم مǀنǗ سƑمǊǂǁƐ ǈم مǀنǗ سƑم( ǈ 
Ɛن ƑمƐ ƲسƑم ǈحǐث üƐ م ǈǁƑم ǃƐƣ ƑيǄƟلƸƙǁƐ Ǐƺ وǁ ƥوƐئƐ Ǐن ƑمƐ ƲسƑم ǈن üƑنƬر ǋƐ Ɛن üƑمز ǈǁمǊƪǁƐ Ʋد  ƅƐ

 
ƐǋخرƳƣ وƐنǄƟǁƐ ǅƐ ƑدǐǄǁƑƴǁƐ ƒƥ Ŷ ن 

 
 

 Ǘتƨǆون Ƒص منƑƳƣ ƞǁƑئǀم 
 
 
 
 
 
 
 

    

#  14    
  

 AM 02:13 ,اليوم 

 صالح بن شامي
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 8 
قام بالدعاء: 2

دعي له 2 مرات في مشاركة 
واحدة 
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اقتباس:

  **اسد االسالم**كاتب هذه المشاركة : 
 
 
اوروبا على التهدئة عرض الدن بن اسامة فالشيخ المجاهدين يقبلها بشروط بالتهدئة باس ال

 أسألك باهللا هذه حجة تحتج بها ؟!!!
 تترك هدنة الرسول عليه الصالة والسالم مع كفار قريش واألعراب وتحتج بالهدنة التي عرضها الشيخ بن الدن ؟!!!

 اهللا يسامحك ويغفر لك
 هل فعل بن الدن حجة أم فعل الرسول هو الحجة ؟

أنا أنتقدك فقط على طريقتك باإلستدالل وتقبل تحياتي
    

#  15    
  

 AM 02:39 ,اليوم 

 ابو عبد العزيز*
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 98 
قام بالدعاء: 0

دعي له 32 مرات في 24 
مشاركات 

اقتباس:

  **اسد االسالم**كاتب هذه المشاركة : 
 )الفاروق حفيد (اخي عليكم السالم

 
 
اوروبا على التهدئة عرض الدن بن اسامة فالشيخ المجاهدين يقبلها بشروط بالتهدئة باس ال

  .بشروط يقبلها المجاهدينكالمك صحيح ال بأس بالتهدئة 
 

 فالشيخ اسامة بن الدن عرض التهدئة على اوروبا بشروط وهي :
 

 - ان تنسحب القوات الغربية كلها من كل اراضي المسلمين .
 - ان تتوقف الدول الغربية عن االعتداء على االسالم والمسلمين .

 - ان تتوقف الدول الغربية عن دعم حكومات الردة التي تحكم الشعوب االسالمية .
 - ان تتوقف الدول الغربية عن دعم الكيان الصهيوني في فلسطين .

 
وما هي شروط حماس للتهدئة مع الكيان الصهيوني الذي احتل واغتصب ارض المسلمين ودنس المسجد األقصى ويعمل ليل نهار على تهويد القدس 

 ويحفر االنفاق تحت المسجد االقصى لهدمه ؟؟؟؟؟
 
 

 شروط حماس للتهدئة مع هذا الكيان الصهيوني هي :
 

 - فتح المعابر .
 - عدم االعتداء على قطاع غزة وطبعا الهدنة ال تشمل حتى الضفة الغربية .

 
 يعني هدنة مقابل ادخال السلع الكمالية الن السلع الغذائية االساسية لم يشملها الحصار فهي تدخل بشكل يومي . يعني هدنة مقابل ادخال اجهزة

الكمبيوتر والثالجات والغساالت والتلفزيونات والمالبس والشوكوالته والكوكاكوال وغيرها من السلع المستوردة من الغرب ومن تركيا ومصر والصين 
 ومن الكيان الصهيوني نفسه . 

 يعني هدنة مقابل بعض الرفاهية الهل غزة .
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- وكذلك الهدنة من اجل االمن واالمان للسيد رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية وحرمه واوالده ولبقية اعضاء الحكومة الرشيدة من امثال 
محمود الزهار وشارلوك هولمز ( سعيد صيام ) ولالعضاء العباقرة واألذكياء الذين يستخدمون عبقريتهم وذكائهم الخارق في التشريع واصدار 

 القوانين بدل ان يأخذوها جاهزة من كتاب اهللا سبحانه وتعالى وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم .
 
 

 اسد االسالم انا بحييك على ذكائك الخارق الذي يشبه لدرجة كبيرة ذكاء اخوانك في المجلس التشريعي

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم تقبل الشيخ أبو مصعب الزرقاوي

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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