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اآلن        اآلن

تعليم        تعليم 
  لمن كان له قلب - مقطع مؤثر  

 The Right Unbeliever American, is just a Grilled American 

 27-6 دولة العراق اإلسالمية /مقتل آمر في الفوج الثالث في البيشمركة ومقتل خمسة 

لما يسمى بالصحوة دولة العراق اإلسالمية/عملية استشهادية على تجمع كبير6-28 
والية األنبار 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 624 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
موضوع مهم جدا ## كيف نغزو موسوعة ويكيبيديا  

0
  

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 08:44 ,باألمس 

 الفاروق العراقي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 61 
قام بالدعاء: 30

دعي له 13 مرات في 10 
مشاركات 
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 موضوع مهم جدا ## كيف نغزو موسوعة ويكيبيديا 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى اله وصحبه ومن واله وبعد

 اخوة التوحيد السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 اخوتي في اهللا دخلت اليوم لموقع ويكيبيديا العالمي المشهور وكتبت اسم موالنا

 امير المؤمنين ابو عمر البغدادي حفظه اهللا في منطقة البحث فوجدت بعض الكتابات
 التي قيلت عنه حفظه اهللا لكن االهم اني وجدت خاصية التحرير في الصفحة بمعنى
 اخر نستطيع حذف ما هو مكتوب وكتابة شيء خير منه نأخذ مثال صفحة االمير

 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84 

%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A 
 

 سترون يا اخوة في اخر قسمين من سيرته حفظه اهللا المواقف المشرفة له ومواقف
 اهل الجهاد منه هذا كتبته على عجالة . فتصوروا يا اخوة اننا نستطيع تحرير كل ماهو
 موجود في هذه الموسوعة ويخص اهل الجهاد وعلماء االمة الصادقين . ستكون لها
 فوائد عظيمة الن كثيرا من الناس يرجعون لهذا الموقع للحصول على معلومات عن

 شخصية معينة فهيا بنا اخوة االسالم ننصر اهل الجهاد ونبين للناس الحق بعد ان لبس
 عليهم الطواغيت واحبار السوء عاملهم اهللا بما يستحقون فشمروا يا اخوة شمروا

 وفقني اهللا واياكم واخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين
اخوكم العبد الفقير

__________________ 
 شعر الشيخ المجاهد محفوظ ولد الوالد

 
http://www.alarabnews.com/alshaab/GI...7-2002/a55.htm 

 
 

 تحية إكبار وأجالل ألبطالنا أبطال غزوة منهاتن

    

 العضو التالي يدعوا اللفاروق العراقي لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)سيف سعد

#  2    
  

 PM 08:47 ,باألمس 

 القصف
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 145 
قام بالدعاء: 19

دعي له 46 مرات في 29 
مشاركات 
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 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته
 

هذه السيرة لشخص آخر, و ليست المير المؤمنين حفظه اهللا.

__________________ 

 واُع واسمعواعب وّ و اللِهوّوا عن اللّ من أحداث فكفّ كثيرة فيما مرٌرَاس لكم عبّها النّ...أي"
 " فإن األمر كبير خطير..واُظِعّاتواستيقظوا و

 الشيخ ابو عبد اهللا أسامة بن الدن.
 
 
 مصالح اليهود واألمريكان وكل من شارك اضربوا..فيا أيها المسلمون اليوم يومكم. "

 األموال، واجلبوا العتاد، واجمعوا األهداف، ارصدوافي العدوان على المسلمين، 
 " متوكلين على اهللا طالبين الشهادة والجنة..اقتحموا، ثم ٍ بدقةخططوا

 حكيم األمة, الشيخ أيمن الظواهري
 
 

حفظهما اهللا و رعاهما و مكنهما من رقاب طواغيت العصر

 
 اللهم آآمين

    

#  3    
  

 PM 08:52 ,باألمس 

 الفاروق العراقي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 61 
قام بالدعاء: 30

دعي له 13 مرات في 10 
مشاركات 

 بل هي المير المؤمنين حسب ما يظنون انا يا اخي اضفت اخر قسمين
وحاول ان تحرر الصفحة انت اخي الكريم

__________________ 
 شعر الشيخ المجاهد محفوظ ولد الوالد

 
http://www.alarabnews.com/alshaab/GI...7-2002/a55.htm 

 
 

 تحية إكبار وأجالل ألبطالنا أبطال غزوة منهاتن

    

#  4    
  

 PM 08:55 ,باألمس 

 إرهابي محترف
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 400 
قام بالدعاء: 52

دعي له 70 مرات في 43 
مشاركات 
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 جزاكم اهللا الفردوس األعلى
 ونسأل اهللا لنا ولكم األجر والثواب

اللهم إني أسألك شهادة إمتياز في سبيلك مقبآل غير مدبرآ أصل بها إلى الفردوس األعلى

__________________ 
 وإعلموا أن خير وسيلة بالقناصات وإخلعو قلوبهم هلعا بالعبوات وقطعوا أوصالهم بالمفخخاتإشووا لحومهم 

 <<<الهجومللدفاع >>> 
http://www.3tt3.net/up/izxgfiles/KFe04487.gif

ŻƗ ǧǸƽƷ ƴǮƮǭ ŻƗ ȅƑ ǴǩƑ ȅ
http://img134.imageshack.us/img134/8864/555555yw2.gif

    

 العضو التالي يدعوا إلرهابي محترف لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)الفاروق العراقي

#  5    
  

 PM 09:18 ,باألمس 

 اسود التوحيد
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,230 
قام بالدعاء: 95

دعي له 525 مرات في 345 
مشاركات 

 جزاك اهللا خيرا اخي الحبيب
 و بارك اهللا فيك على اهتمامك

 
 اللهم احفظ موالنا امير المؤمنين الشيخ المجاهد

 
 ابو عمر البغدادي من كل سوء يارب العالمين

 
اللهم امين

__________________ 
ǦɆȵɎȅɍǟ ȧǟȀȞȱǟ Ǧȱȿǻ

 
ȸɅǼȥǟȀȱǟ ǻɎǣ ȸȵ ȸɅǼǩȀȶȱǟȿ ǿǠȦȮȱǟ ȀǵǼȱ ȸɅǼǵɀȶȱǟ ȨɅȀȕ

 
ȸɅǼǵɀȶȱǟ Ǧȱȿǻ Ʉȥ ȸɅǼȽǠǲȶȱǟ ȀȎȹǟ ȴȾȲȱǟ

    

#  6    
  

 PM 09:19 ,باألمس 

 األستشهاديه
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: نحر الصحوجيات والرافضيات
المشاركات: 1,935 

قام بالدعاء: 276
دعي له 567 مرات في 388 

مشاركات 
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 إننا قادمون 
 
 
 
 

 إننا قادمون 
 
 
 
 

 إننا قادمون 
 
 
 
 

 الذبح + العمليات اإلستشهاديه + العبوات +الصواريخ + البيكا + اإليمان بل هللا وحده ال شريك له + الصبر = النصر بإذن اهللا 
 
 

 قال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه " العراق جمجمة العرب وكنز اإليمان ومادة األمصار ورمح اهللا في األرض فأطمئنوا فأن رمح اهللا ال ينكسر"
 
 
 
 
 

 قال قائد القوات اإلسالميه المسلحه / الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا 
 
 

 إذا كانت حرية أقوالكم الضابط لها فلتتسع صدوركم لحرية أفعالنا فالجواب ماترون ال ما تسمعون ولتثكلنا أمهاتنا إن لم ننصر رسوال هللا صلى اهللا
 عليه وسلم

 
 
 
 

 قال أمير المؤمنين ابو عمرالبغدادي
 
 

 وقد ولغنا في الدماء فلم نجد أحلى من دماءالروم فال يفوتنكم حظكم منها
 
 

 فإنهم مرتحلون غدا ساعتها سوف تندمون
 
 

 اشووا لحومهم بالمفخخات, وقطعوا أوصالهم بالعبوات, واخلعوا
 
 

 قلوبهم هلعا بالقناصات, واعلموا ن خير وسيلة للدفاع الهجوم
 
 

 وإياكم أن تضعوا سالحكم حتى تضع الحرب أوزارها
 
 
 
 
 

 قال الشيخ الشهيد بإذن اهللا ابو مصعب الزرقاوي ..
 
 
 

نحن هنا ال نجاهد الجل حفنة تراب او حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو, كما واننا ال نجاهد ليحل طاغوت عربي مكان طاغوت غربي .لكن 
 جهادنا اسمي واعلي,, اننا نجاهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين كله هللا "وقاتلوهم حتي ال تكون فتنة ويكون الدين كله هللا"

 
 

 اللهم عليك بالصحوة ومن أسسهاوحالفها وساندها
 

 اللهم عليك بالصحوه ومن برر لها ودافع او سكت عنها
 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=157655



 اللهم عليك بالصحوة وقادتها وحلفاءها والمستفيدين منها
 

 اللهم أجعل جرحاهم قتال وال تبقي منهم جرحى
 
 

 اللهم مكن المجاهدين من رقابهم
 

 اللهم أنصر تنظيم القاعده وأعمي أبصار الجواسيس عنهم وفك قيد أسراهم
 

 اللهم أنصرالمجاهدين الصادقين في كل مكان وأعمي ابصار الجواسيس عنهم وأحفظهم
 

 اللهم أجعل الرافضهوالصحوات والجواسيس واألمريكان وحكام العرب وعلماء السالطين يطلبون
 الموت وال يجدونه

 
 اللهم أنصر أخواننا في حركة الشباب المجاهدين في الصومال

 
 اللهم أحفظ األمير مختار أبي الزبير

 
 اللهم أنصرالمجاهدين في الشيشان اللهم أحفظ قادتهم وجنودهم وأعراضهم

 
 اللهم أنصرالمجاهدين في الفلبين وأحفظ قادتهم وجنودهم وأعراضهم

 
 اللهم أنصر المجاهدين في فلسطين اللهم أحفظ شعبهم وقادتهم وجنودهم الشرفاء منهم يارب العالمين

 
 اللهم أنصر طالبان من كيد الكفار والمرتدين وأحفظ القاده الميدانين وجنودهم

 
 اللهم أنصر المجاهدين في تنظيم القاعده في بالد المغرب اإلسالمي وأحفظ قادتهم وجنودهم

 
 اللهم أعمي أبصار من يراقب المجاهدين في وقت التنفيذ أو غيره

 
 اللهم سدد رمي المجاهدين وشتت رمي الكفار والمرتدين

 
 اللهم أحفظ قادة جيش أنصار السنه

 
 اللهم احفظ المجاهدين في جيش أنصار السنه

 
 اللهم سدد رميهم وأعمي أبصار من يراقبهم في وقت التنفيذ أوغيره

 
 اللهم أهدي شباب األمه اإلسالميه وأجعلهم في خطى المجاهدين

 
 اللهم شرد جيوش الكفار في كل مكان اللهم أجعلهم في قبضة المجاهدين

 
 اللهم عليك في امريكا وبريطانيا والدنمرك وفرنسا اللهم عجل في رحيلهم

 
 اللهم يسر أمري للجهاد وأعمي أبصار من يراقبني أو يراقب من يريد الذهاب للجهاد

 
 أمين أمين أمين

 
 اللهم انت الذي قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء وعليك االجابه وهذا الجهد وعليك التكالن

 
 

طلب واحد بس من المجاهدين طلب واحد فقط ال غير تنفيذ حكم التعزير على كل مرتد من أهل السنه أقيم به حكم اهللا التعزير وليس اإلعدام 
 في الرصاص تعزير على أساس يكون عبره لغيره من المرتدين من أهل السنه ألن طعنت القريب توجع

 
 

 تكفون الدعاء للمجاهدين األن نخيتكم
 
 
 

 القوات الصليبيه + الصحوات + الرافضه = الذبح على الطريقه اإلسالميه ( النحر )
 
 
 

 طفله شيشانيه شنقها الروس ألنها مسلمه 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=157655



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 وهنا التكريم على مافعله الروس 
 
 
 

__________________ 
 من أقوال الشهيد أبي مصعب الزرقاوي رحمه اهللا 

 
 

 فيا أسود التوحيد على أرض الرافدين الحبيبة:
 عزمت عليكم إن وصلكم ندائي هذا،أن اليأتي عليكم الليل إال وسيوفكم تقطر من دماء عدوكم،

 أعيدوها خضراء جذعة،
 قوموا قومة رجل واحد،

 فال خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا،وتداس فيه كرامة أخواتنا،ويحكمنا فيه عباد الصليب..
 
 
 
 
 
 
 

 فلم مدة 43.49 دقيقه وتسع وأربعين ثانيه يتظمن الفلم نحر ورمي بلرصاص على المرتدين والصليبين في كل مكان 
 
 
 

http://www.zshare.net/video/1309122227df44df/ 
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#  7    
  

 AM 10:30 ,اليوم 

 القسام الغامدي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 418 
قام بالدعاء: 1

دعي له 145 مرات في 85 
مشاركات 

جمييييل ... جاري الغزو .................................

__________________ 
__________________

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واهللا غالب على أمـــــــــــره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

#  8    
  

 AM 11:30 ,اليوم 

 سيف سعد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 255 
قام بالدعاء: 31

دعي له 86 مرات في 55 
مشاركات 

 السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
 الحمد هللا على سالمتك اخي الحبيب 

 اشتقنا لك يا رجل 
 سانحر بمناسبه رجوعك الينا سالما عشره من اوالد المتعه فالخرفان غاليه هذه االيام 

بموضوع ويكيبديا ما ذكرته صحيح فالتحرير مفتوح للجميع لكن تبقى كل التغييرات محفوظه فمثال منذ فتره غيرت في صفحات بعض 
 الشخصيات الرافضيه فانصفتها كما يجب 

 فخالل يوم واحد دخل اوالد المتعه على الخط و بقيت في سجال معهم 
 امر اخر لسالمتك ال تكتب انك من غير في محل اخر النهم يحفظون االي بي و ال اثق بكل برامج تغيير االي بي معهم 

 الخالصه غير كما تحب لكن ال تتكلم ( من خوفنا عليك ) 
حياك الباري اخوي

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أيمن الظواهري فاضح الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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