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 تقارب األديان # خطوة جديدة ضمن الحرب الصليبية - للشيخ / أبي يحيى الليبي - 
حفظه اهللا 

تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب - كتائب جند اليمن 

 المحسن عبد         المحسن المقبلعبدد
المقبل

ربح البيع        ربح البيع

 على االخالص وبالصور.. فضيحة الجيش االسالمي العميل  االن 

 28-7 حركة الشباب المجاهدين/مدينة بيدوا و معقل حكومة الردة تبقى الوحيدة 
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في االحتالل 

 28-7 دولة العراق اإلسالمية/ انطالق غزوة الثأر لدماء الشهداء باسم غزوة " أبو 
خلف " 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 653 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
استطالع للرأي : بعد وصولك إلى ساحات الجهاد إن شاء اهللا [ أين تجد نفسك ؟]  

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

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

األخيرة »>123الصفحة 1 من 5

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 28-06-2008, 05:37 PM 

 عبادة بن الصامت
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 391 
قام بالدعاء: 196

دعي له 223 مرات في 49 
مشاركات 

 استطالع للرأي : بعد وصولك إلى ساحات الجهاد إن شاء اهللا [ أين تجد نفسك ؟] 

 السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
 

 
 أخي في اهللا

 
 

 بعد وصولك إلى ساحات الجهاد إن شاء اهللا
 

 
 أين تجد نفسك ؟

 
 

  في عملية استشهادية1//
 

 
  في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]2//

 
 

  في تصنيع األسلحة المتطورة [ تقليدية و غير تقليدية ]3//
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  في المراكز القيادية [ أمير سرية – أمير جماعة ]4//
 

 
  في التدريس ضمن حلقة العلم الشرعي5//

 
 

  في القسم اإلعالمي7//
 

 
  غير ذلك6//

 
 

  من يعرف الطريق ليس كمن سار عليه. :ًختاما
 

 
 وفقكم اهللا لما يحب و يرضى

 
28/6/2008 مــ

__________________ 
 

.الرحيم الرحمن اهللا بسم.
 *َينِنِمْؤُم ٍمْوَق َورُدُص ِفَْشيَو ْمِهَْيلَع ْمُكْرُصَْنيَْو مِهِزْخُيَو ْمُيكِْديَِأب ُاهللاَّ ْمُْهذِّبَعُي ْمُوهُِلاتَق(

)ٌيمِكٌَح يمِلَع ُاهللاََّو اءََشي ْنَم َىلَع ُاهللاَّ ُوبَُتيَو ْمِِهوبُلُق َظْيَغ ْبِهْذُيَو
 -14 015اآلية التوبة0

 56)...آية (المائدة سورة}... ونُِبالَالغ ْمُه ِاهللا َبْزِح ّفإن آمنوا والذين ولهُسَور َّاهللا ّولََتي ومن: {تعالى قال
 
 

    

 األعضاء 14 قاموا بالدعاء لعبادة بن الصامت لمشاركته القيمة هذه

abou hassan ,(29-06-2008) abu osama1 ,(28-06-2008) ابوطلحة  (2008-06-28), ابا اسامه (2008-06-29), السليقي
 khatabe (2008-06-29), جيش الزحف hammouda99 ,(30-06-2008) (2008-06-29), بغداد الخالفة (اليوم), القادر

alger ,(28-06-2008) فرسان  (2008-07-02), غبار خيل اهللا (2008-06-28), شهيد االندلس (2008-06-29), سيف النصر
 (2008-06-29)كاسر االصنام (2008-06-29), الفجر

#  2    
  

 28-06-2008, 05:41 PM 

 عزام 00000
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,089 
قام بالدعاء: 18

دعي له 248 مرات في 133 
مشاركات 
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 ان شاء اهللا 
في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]

__________________ 
 أخي في منتدى اإلخالص اإلسالمي هنيئا لك الجهاد 

 هللا .فاحتسبها فأنت تجاهد بشكل (إعالمي) للقاعدة 
 

 واهللا الموفق 
سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم 

    

#  3    
  

 28-06-2008, 05:46 PM 

 خاطب الحورية
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: الفردوس إن كتب لي الشهادة
المشاركات: 314 

قام بالدعاء: 18
دعي له 95 مرات في 52 مشاركات 

 إن شاء اهللا 
 

أجد نفسي في جميع المهام

    

#  4    
  

 28-06-2008, 05:53 PM 

 ابا اسامه
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: أرض الخالفة
المشاركات: 3,273 

قام بالدعاء: 594
دعي له 331 مرات في 229 

مشاركات 

 وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته 
 بإذن اهللا في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]

 
نسأل اهللا أن ييسر لنا الطريق آلرض الجهاد 

__________________ 
 المبادئ هذه تبليغ ألجل الدنيا من ينفرون الذين القليل هذا من وقليل المبادئ هذه يحملون الذين هم قليل...:::* 

 يمكن وال قليل من قليل من قليل فهم والقيم المبادئ هذه أجل من وأرواحهم دماءهم يقدمون الذين الصفوة هذه وقليل
 *:::...وحده الطريق وهذا الطريق هذا عبر إال المجد إلى نصل أن

    

#  5    
  

 28-06-2008, 05:58 PM 
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 شهيد االندلس
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: في الفردوس ان شاء اهللا
المشاركات: 590 
قام بالدعاء: 139

دعي له 225 مرات في 103 
مشاركات 

 السالم عليكم اخي عبادة بن الصامت 
 يا اخوة من اهل االخالص هذا االخ عبادة له فضل عليا كبير و يشهد اهللا انني احبه في اهللا.

 
ع اما عن سؤالك اخي فاقول لك اخي الحبيب انه بحكم دراستي من المنطقي ان اجد نفسي في سرية التصنيع .لكن احب ان اكون في القتال المباشر م

 العدو لكي اثخن فيهم
 

اللهم ارزقني انا و اخوتي في الشبكات الجهادية نفيرا و شهادة في سبيلك

    

#  6    
  

 28-06-2008, 06:02 PM 

azer 
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 231 
قام بالدعاء: 2

دعي له 29 مرات في 23 
مشاركات 

بسم اهللا الرحمان الرحيم. وعليكم السالم ورحمة اهللا اخي الحبيب. اما انا بادن اهللا لن يرتاح لي بال اال ادا سقت شاحنة مليئة بما لد وطاب من 
المتفجرات الشديدة المفعول ك tnt ; c4 الخ االنغمس بها في وكر من اوكار الخزي وحصن من حصون الكفر والردة سائال المولى عز وجل ان 

اقطف بها اكبر عدد من الرؤوس النتنة. اخوتي اسئلكم باهللا الدعاء ان يحقق اهللا تعالى امنيتي وان يثبتني حتى القاه.

    

 العضو التالي يدعوا لazer لمشاركته القيمة هذه

 (2008-07-02)مرهب الكفار

#  7    
  

 28-06-2008, 06:05 PM 

 نمر التوحيد
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 8 
قام بالدعاء: 0

دعي له مرة واحدة في مشاركة 
واحدة 

في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]إن شاء اهللا

    

#  8    
  

 28-06-2008, 07:03 PM 
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al morabitoune 8 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 150 
قام بالدعاء: 4

دعي له 18 مرات في 13 
مشاركات 

 1// في عملية استشهادية
 
 

2// في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]

__________________ 
اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا سريع الحساب

 

 المحاربين لإلسالم من الحكام العرب والعجم الكفرة واالهمويا هازم األحزاب أهزم النصارى واليهود ومن 
والمسلمين

يا قوي يا قادر يا ذا الجالل واإلكرام يا حي يا قيوم .
 

اللهم امين 
    

#  9    
  

 28-06-2008, 07:33 PM 

 درع التوحيد
 

مخلص مشارك
 

اإلقامة: قنديل العرش
المشاركات: 57 
قام بالدعاء: 14

دعي له 28 مرات في 13 
مشاركات 

 ًجزى اهللا كاتب الموضوع خيرا
 

 و أعتقد أن كتابته لهذا االستطالع لم تكن لمجرد االستطالع !
 

 و إنما ليلفت نظرنا إلى أمر مهم ..
 

  إلى أرض الجهاد ,ًفكثير من أنصار الجهاد لديهم حماس كبير للجهاد , و يرددون ليل نهار أنهم يودون لو أن اهللا تعالى ييسر لهم طريقا
 

  إلعداد أنفسهم لنصرة حقيقية ,ًولكن مع ذلك نجدهم ال يفعلون شيئا
 

 فنجدهم في حياتهم العادية كغيرهم .. ال شئ يميزهم ,
 

  ليتدربوا عليه ,ً كالشاًفهم ما حملوا يوما
 

  ليرتقوا لمستوى تنفيذ عملية استشهادية ,ًو ال هم أعدوا أنفسهم إيمانيا
 

 و ال هم حاولوا أن يصبحوا خبراء تقنيين لتولي مهام قسم اإلعالم ,
 

 و ال هم تعمقوا في العلوم الشرعية للوصول لمستوى تدريسها ,
 

 و ال هم ربوا أنفسهم ليكونوا شخصيات قيادية قوية .
 

 فهم من تشجيع إلى تصفيق للمجاهدين 
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 دون إعداد حقيقي !

 
  على المجاهدين و زيادة عدد , دون أن يكون له أثر فاعل .ًبحيث أنه إذا أكرم اهللا تعالى أحدهم بالوصول إلى أرض الجهاد فلن يعدو أن يكون حمال

 
  أن نستغل فترة اإلعداد - حتى ييسر اهللا تعالى النفير - و أن نربي أنفسنا خير تربية .. إيمانيا و شرعيا و عسكريا ًفلنحاول جميعا

 
 حتى يستخدمنا اهللا تعالى و ينفع بنا أمته

 
 
 

__________________ ْ

. 

. 
 

دمائيا صبُت رايتها تحت و ***رايتي تخفق التوحيد ذروة على

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لدرع التوحيد لمشاركته القيمة هذه

 (2008-06-29)فرسان الفجر (2008-06-28), سيف النصر (2008-06-28), ابا اسامه

#  10    
  

 28-06-2008, 08:13 PM 

abou_amina 
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,044 
قام بالدعاء: 121

دعي له 112 مرات في 92 
مشاركات 

 1 في أرض المعركة لمقارعة الصليبين [ قتال مباشر ]
2 في عملية استشهادية

__________________ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال اله اال انت أستغفرك وأتوب اليك[]

    

#  11    
  

 28-06-2008, 08:17 PM 

 جئتكم بالذبح
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 368 
قام بالدعاء: 1

دعي له 107 مرات في 69 
مشاركات 
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  tntكيلو بألفي محملة شاحنة
مؤمنين قوم صدور يثلج ما أحصد علني

__________________ 
))) افرينكال ىعل زةعأ ننيمالمؤ ىعل ةأذل((( 

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لجئتكم بالذبح لمشاركته القيمة هذه

 (2008-06-29)جيش الزحف (2008-07-01), متابع فقط

#  12    
  

 28-06-2008, 08:31 PM 

abu naji 
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 521 
قام بالدعاء: 105

دعي له 175 مرات في 105 
مشاركات 

 أخي في اهللا
 
 
 
 

 بعد وصولك إلى ساحات الجهاد إن شاء اهللا
 
 
 
 

أجد نفسك على ذروة التوحيد

__________________ 
http://www.al-boraq.org/images/icons/tqMgrb.gif 

 عـــــشـــاق الحـــور 
 يِالمْ اإلسِبِرْغَ المِ ببالدِةَدِاعَ القُتنظيم

http://aljazeeratalk.net/upload/1/1170353536.jpg 

    

#  13    
  

 28-06-2008, 10:58 PM 

 (أبو عمر)
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: في طابور الهجرة والنفير في سبيل اهللا
المشاركات: 2,204 

قام بالدعاء: 67
دعي له 632 مرات في 325 مشاركات 
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 ي فترة من الزمنّ-1 في أرض المعركة..وبعد العودة ممكن أعمل كمسعف بحكم عملي بالحقل الطب
 

 -2 في قسم التخطيط واإلبداع اإلرهابي واألفكار الجديدة..والمشاريع التي تخدم الجهاد
 

-3في عملية استشهادية وتكون الخاتمة بعد إعطاء ماأملكـ من خدمات إلخواني

__________________ 
 

اقتباس:

  شهد حملة عرشكـ ومالئكتكـ وجميع خلقكـُشهدكـ وأُي أّاللهم إن
  فيكـّي أحبّبأن

 أسامة بن الدن

 أيمـن الظـواهــري
  أبا مصعب الزرقـاوي
 أبـو عــمــر الـبـغـدادي

 تهمّومن نهج نهجهم .. وسار على دربهم .. وعمل بوصي
 ة من باب الجهادّاللهم إستعملني والتستبلدني..وأدخلني الجن

  لي..وإرزقـني السـبـيـل إلـيـهُرهّـ أصـلحني بالجهاد ويـسـّالـلـهم
 ر نفيري وهجرتي في سبيلكـ بذنوبيّي التؤخّرب

    

#  14    
  

 28-06-2008, 11:17 PM 

khatabe alger 
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 291 
قام بالدعاء: 83

دعي له 61 مرات في 33 
مشاركات 

 -1 في أرض المعركة..وبعد العودة ممكن أعمل في تصنيع األسلحة المتطورة
 

-2 في عملية استشهادية وتكون الخاتمة بعد إعطاء
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 28-06-2008, 11:17 PM 
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amz_h2000 
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 20 
قام بالدعاء: 4

دعي له 0 مرات في 0 
مشاركات 

2\\ فى ساحات الوغى أقاتل الصليبيين والمرتدين 5\\القيام بالتعليم الشرعيى ونشر الفكر الجهادى

    

األخيرة »>123الصفحة 1 من 5

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إنصر عبادك المجاهدين في كل مكان

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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