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صدى المالحم        صدى المالحم

  Jihad and Martyrdom now جهاد و إستشهاد اآلن   

 14-7  دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لوالية نينوى قاطع شمال الموصل 

 14-7 دولة العراق اإلسالمية /التقرير الخمسون _ الثاني والثالثون من خطة الكرامة 

....:::: اهللا أكبر : بشرى سارة...إخوانكم في شبكة اإلخالص انتهو من البحث...تكبير.. 

 15-7 من ديوان اإلعالم لجماعة أنصار اإلسالم / إلى من يبلغه من المسلمين..(سفر 
الحقيقة) 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 641 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
باب التبانة معقل المجاهدين رغم انف الحاقدين  

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

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة
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 حفيدة اسامة
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 24 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 6 
مشاركات 

 باب التبانة معقل المجاهدين رغم انف الحاقدين

 السالم عليكم
 اخواني اخواتي اريد ان اسطر ما رايته في منطقتي التبانة و ذلك الني رايت في منتدانا الحبيب منتدى االخالص 
 بعض المواضيع و المشاركات التي ال تمت للحقيقة بصلة كما فعلت ام الفاروق فقد اتهمت اسودنا و مجاهدينا 

 بالزعران و بالحشاشيين و نسبتهم الى سعد الحريري و تيار المستقبل و االفواج و لكنهم مجاهدين باذن اهللا ان كان ذلك يعجبكم ام ال 
 بينما كنا جالسين مساء الثالثاء قمنا على صوت الرشاش القذائف التي كانت تدوي كالرعد نظرنا من الشرفة فراينا الشباب 

سلح و الرجال متجمعين واقفين اما العائالت االمنة فقد حزمت امتعتها و هبت للرحيل و صدقوني اخواني النني انا اقطن في ذلك الشارع الشباب لم يت
 فورا النهم كانوا ينتظرون الجيش و بما ان الجيش لم يستطيع 

ي ال الخول تسلح الشباب و نزلوا الى ساحات المعارك و هم ال يملكون السالح الكافي امام سالح جبل النصيريين الثقيل و هم يعلمون بان النصر ال يات
 من بارودة و ال من 

 رصاص ان النصر ياتي من عند اهللا عز و جل مرت الساعات و الوقت و المعارك ما زالت تشدد جاء الفجر و نادى المسجد 
 فرسانه للصالة و بدات الرصاص تنزل كالمطر على المسجد منعا لوصول الشباب الى المسجد اال ان الفرسان لبوا النداء وذهبوا للصالة حتى انه قد

 وصلت
 قذيفتان الى المسجد و لكن الحمد هللا لم يذهب من فرساننا الكثير الن القذائف كانت تنزل من ايادي ضعيفة من ايادي خائفة

 و مشلولة و بل بالعكس فقد خسر الجبل الكثير من المقاتلين
 واذكر في ذلك الحين بان رفعت عيد كان يامر رجاله بان يحرقوا التبانة عند الساعة التاسعة مساء الثالثاء اال اننا 

 ركة تفاجئنا في اليوم الثاني و عند الساعة الثامنة رفعت عيد يامر رجاله بوقف اطالق النار و هذا طبعا يدل على اننا نحن بحمد اهللا من ربح المع
 بداء الصباح يظهر و بدات تظهر معه العجائب حتى دخل الجيش و اختف المسلحين 

  اريد فقط ان اسال الم تالحظون بان سعد الحريري لم يعقد مؤتمرا صحفيا ليعلق على ما يحصل في التبانة و ذلك النه يعلم تماما بان الذي يحصل
 من معارك هي معارك عقائدية و ليست معارك سياسية فانا اطلب من ام الفاروق و من يواليها الراي بان تكف عن

 نسبنا الى تيار المستقبل و االفواج 
 و في النهاية اذكر بقوله صلى اهللا عليه و سلم

  و ال اللعان و ال الفاحش و ال البذيء)اخرجه الترمذيبالطعان(ليس المؤمن 
عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال لم يكن النبي صلى اهللا عليه و سلم فاحشا و ال متفحشا و كان يقول ان من خياركم احسنكم اخالقا

__________________ 

 نحن ابناء التبانة النرضى ابدا بمهانة

 نحن ابناء ابي عربي سنبيد الباغي و اعوانه

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء لحفيدة اسامة لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)خادم الدوله (2008-07-15), السليقي (2008-07-15), األسير الصامت
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 السليقي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 188 
قام بالدعاء: 107

دعي له 32 مرات في 29 
مشاركات 
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 أختي الفاضلة جزاك اهللا خيرا
 وأقول لك التحزني مما يقال فأنتم

أدري بأهلكم ومجاهديكم فإن كان هذا حقا فربي يحفظكم ويسدد رميكم ويبارك في مجاهديكم. وإن كان غير هذا فأسأل اهللا أن يعزكم بالجهاد 
والمجاهدين. ويغفر لنا ولكم ولجميع إخوة المنتدي المخلصين . فأنا بعيد عنكم في السكني وال أعلم حالكم ولكني آخذ األصل في المسلم الصدق 

 واألمانة. وأهل مكة أدري بشعابها.
إطمئني اهللا معكم ولن يضيعكم.
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 اباهاجر الكناني
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 85 
قام بالدعاء: 22

دعي له 21 مرات في 12 
مشاركات 

 هداك اهللا يا اختي حفيدة اسامة واحسن اليك واثابك الجنات 
اب واهللا يا اخية لسنا بحاقدين ولسنا بكارهين لما تفعلوه ولكننا من خوفنا على المجاهدين نبين للناس ان الذي يجري هو حرب افتعلت للجز بالشب

 الصادق في اتون حرب ليست وقتها وفي محرقة نحن في غنى عنها 
اقسم لك اننا لن نعيب على الشباب الموحد دفاعه عن ارضه و عرضه وماله كيف نعيبه وقد سماه الحبيب المصطفى صلوات ربي وسالمه عليه 

 بالشهيد ان هو قتل دونهم 
 

نحذرهم بأن ال يخرج تحركهم عن نطاق الدفاع عن انفسهم ان اضطروا لكي ال يكونوا في االيام المقبلة كبش الفداء ونخسرهم كما خسرنا الشباب 
 الصادق من فتح االسالم

 
 نحذرهم لكي ال تنطلي عليهم الخدعة ومن ثم نراهم يزجون في السجون

 
نحذر من هذه الحرب النها افتعلت واجبر على خوضها الشباب المجاهد فالذلك نحذر النه دخلها اضطرارا ال اختيارا مما يسهل وقوعه في الفخ 

 واتخاذه ذريعه لشن حمله واسعه على الموحدين في كل لبنان 
 

سعى نحذرهم لكي ال ينغروا بمن يجعجع حولهم ويغرر بهم فيظنوا انهم بات لهم ظهر يحميهم بينما في الحقيقة من يمد يده ليغطيهم هو في الحقيقة ي
 لكشفهم والقضاء عليهم 

 
ين وياليت شعري اين كانت تلك االصوات قبل هذه االحداث ال بل قبل فتح االسالم واسمحوا لي ان اعيد لكم يا ابناء الشمال حادثة غابت عن اذهانكم ا

كانوا هؤالء المحرضين عندما ذبحوا اخواننا في الضنية؟؟؟؟ لذلك نحذر الن الذي يحرض االن ما هو اال بوق سياسي يستعمله االعداء متى شاؤوا 
 ويستجيب لهم الصادقون من شبابنا الموحد الذين انتي وانا ندعوا وندافع عنهم وعلى هؤالء نحن نخاف ومن االبواق نحن نحذر 

 
غيرة واخيرا يا اخية تبين لي اننا نتكلم في وادي وانتم في وادي نحن نتكلم عن الذين اشعلوا الحرب وكيف يستغلونها وانتم تتحدثون عن تفاصيل ص

 بها وكأننا نفينا ان بعض المشاركين هم من المجاهدين
 

اتمنى مسامحتنا ان اخطأنا في حققن يا اهل التبانه فأنتم في نهاية االمر اهل ثغور ونسأل اهللا ان يغفر لنا ولكم

__________________ 
:" بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد اهللا تعالى وحده ال شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

و الصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم"
 

 " طاعة االمام الزمة و إن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين" : قال ابن رشد
 

المسلمون في العالم االسالمي ال زالوا يتناقشون :هل الجهاد في افغانستان فرض عين أم فرض كفاية ؟ فلينتظر المسلمون حتى :" قال سياف
استشهاد اخر رجل في افغانستان وعندها يصدقون أن الجهاد فرض عين"

    

 العضو التالي يدعوا الباهاجر الكناني لمشاركته القيمة هذه
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ZarGaWi(باألمس) 
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 قاتل العدو
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 232 
قام بالدعاء: 0

دعي له 29 مرات في 18 
مشاركات 

 بل معقل الغافلين, 
 

والئهم لقادتهم كما ذكروا, سعد و فؤاد.
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 العربي مسلم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 656 
قام بالدعاء: 202

دعي له 81 مرات في 67 
مشاركات 

 سامحك اهللا وهل المجاهدون ينتظرون أن ينزل الجيش الصليبي ليحميهم
هدانا وهداك اهللا

__________________ 
  ويطلب الكريم *** ما خاب من يرجو ً سائالمجاهدارفع أكفك يا 

  وعده ال يكذب ٌ حقاهللا *** وعوده فإللهما خاب من يرجو ا
  يقصم من يشاء ويعطب اهللا *** فتجبروااسأله ذالَّ للذين 

  *** واسأله بالتثبيت فهو المطلب  مجاهد كي يعزًَّاسأله نصرا
  نلعب المالهي في الصبابة إننا *** بهوى مجاهدارفع أكفك يا 

 يطلب ً ودعاء من للكرب دوما*** دعاؤنا اإللهال يستوي عند 
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 أبو صهيب الشامي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 407 
قام بالدعاء: 85

دعي له 168 مرات في 108 
مشاركات 
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بارك اهللا بك يا حفيدة األبطال واألسود ( أسامة) . 
ا في أهل الشمال وأهلنا أهل السنة في طرابلس . ّوهذا ظنن

وال تتأثري بما قالت األخت أم الفاروق . 
 . ً خيراّفهي ما أرادت إال

ولكن عاطفتها وبعدها الجغرافي كان أحد العوامل في طرح مثل هذا الموضوع . 
مع العلم ال نقلل من اتصاالت األخت الهاتفية ومتابعتها على التلفاز ما يدور في التبانة . 

وهي في قرارة نفسها تدعوا اهللا أن ينصر عباده المجاهدين وأن يربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم . 
أختي الفاضلة حفيدة أسامة بارك اهللا بك على هذا الموضوع والذي أردت منه نصرة إخوانك وجند التوحيد وأهل 

السنة في طرابلس والذب عنهم و جعله اهللا في ميزان حسناتك ورفع به دراجاتك وجعلك وحشرك مع أمهات 
المؤمنين .

__________________ 
اهللاَّ ِيلِبَس يِف َونُدِاهَجُْمالَو ِرَالضَّر ِيولُأ ُرْيَغ َينِنِمْؤُْمال َنِم َونُدِاعَْقال يَِوتَْسي ال(

 َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَف ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب ِ
) ًيماِظَعً راَْجأ َينِدِاعَْقال َىلَع َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَفَو َىنْسُْحال ُاهللاَّ َدَعَو ًّالُكَو ًةَجَرَد َينِدِاعَْقال َىلَع ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب
 :95)النساء(
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 أم الفاروق
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 353 
قام بالدعاء: 62

دعي له 160 مرات في 70 
مشاركات 

اقتباس:

  حفيدة اسامةكاتب هذه المشاركة : 
 

  يستطيع لم الجيش ان بما و الجيش ينتظرون كانوا النهم فورا يتسلح لم الشباب الشارع ذلك في اقطن انا النني
  تسلح الخول

 
 يخرج المعركة تبدأ وعندما الداخل في أصالت كان وهو الدخول الجيش يستطع لم لماذ ترى اهللا سبحان

 
 ترهااااااااااااااااااااااات

 العلوية؟؟؟؟؟؟ من يحارب بأن األحق ظهركم؟؟؟؟؟؟وهو ليحمي أصال الجيش تنتظرون ولماذا
 عجيب أمركم

 ثقفوا أينما اهللا ،قاتلهم العلوية عن أدافع ال
 حتى التلفاز، في صورته شاهدنا الذي السني الشاب بضرب العلوية قام لما حتى ، ساكنا فيكم تحرك لم الجيش مجازر لكن

 الجيش على دعوة يتركوا لم ، بسيطة عائلة مجرد أنهم سوى عليه يبدوا ال الذين أهله
 العمية الراية تلك في اهللا حسبنا

 عفنة جاهلية
 
 

 المعارك ساحات الى نزلوا و الشباب
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  الثقيل النصيريين جبل سالح امام الكافي السالح يملكون ال هم و

 
  اننا اال الثالثاء مساء التاسعة الساعة عند التبانة يحرقوا بان رجاله يامر كان عيد رفعت بان الحين ذلك في واذكر

  المعركة ربح من اهللا بحمد نحن اننا على يدل طبعا هذا و النار اطالق بوقف رجاله يامر عيد رفعت الثامنة الساعة عند و الثاني اليوم في تفاجئنا
 
 

 وهو الحرب بدأ من هو عيد الحقير العلوي كتبت ما وحسب النصر ّتم فكيف ، الكافي السالح يملكون ال قلتي اهللا سبحان
 مقالتك في النصر بوادر تجدين أين أوقفها، من
 تهّوشل سعد عمو من اإليعاز حسب وفر ّكر أنه سوى

 وأجرابه والجيش
 

  المسلحين اختف و الجيش دخل حتى العجائب معه تظهر بدات و يظهر الصباح بداء
 يحصل الذي بان تماما يعلم النه ذلك و التبانة في يحصل ما على ليعلق صحفيا مؤتمرا يعقد لم الحريري سعد بان تالحظون الم اسال ان فقط اريد

 
  الطاوالت تحت من زعرانه لّويمو تلك، العار وصمة عنه ينفي اآلن حتى ألنه مؤتمرا يعقد لم الحريري أختي
 الحريري آل من وهي ، ةّالسن ألهل كانت لو مشرفة تجهيزات وردته ، الشهال الشيخ وحتى
 الطريق أول في زلتم وما

 المغرضة الحرب تلك من فحذار
 أعظم فاآلتي عليه، تخافين كنت إن الشباب ريّوحذ
 بكم تنكيال وأشد

 
 وأهليكم سالمتكم اهللا نسأل

 بلدكم في السنة أهل وجميع
 

 همكمّأت ال زلت ما ذلك ومع
 حق على دينّالموح األخوة وبعض تكونين قد ألنك
 مغرضة سياسية جاهلية قبلية لعصبية فهي الحرب أما

 
 

اقتباس:

  السليقيكاتب هذه المشاركة : 
 خيرا اهللا جزاك الفاضلة أختي
 فأنتم يقال مما التحزني لك وأقول
. والمجاهدين بالجهاد يعزكم أن اهللا فأسأل هذا غير كان وإن. مجاهديكم في ويبارك رميكم ويسدد يحفظكم فربي حقا هذا كان فإن ومجاهديكم بأهلكم أدري
 أدري مكة وأهل. واألمانة الصدق المسلم في األصل آخذ ولكني حالكم أعلم وال السكني في عنكم بعيد فأنا . المخلصين المنتدي إخوة ولجميع ولكم لنا ويغفر
 .بشعابها

.يضيعكم ولن معكم اهللا إطمئني

ر لهم أقوى ّعكم اللهولكن ال تلقوا بها إلى إخوانكم ، فما يدبّة من المؤمنين على الحق فلن يضيّصحيح إن كنت وثل
 وأكبر

 
 

اقتباس:

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1166388#post1166388


  اباهاجر الكنانيكاتب هذه المشاركة : 
  الجنات واثابك اليك واحسن اسامة حفيدة اختي يا اهللا هداك
 في الصادق بالشباب للجز افتعلت حرب هو يجري الذي ان للناس نبين المجاهدين على خوفنا من ولكننا تفعلوه لما بكارهين ولسنا بحاقدين لسنا اخية يا واهللا
  عنها غنى في نحن محرقة وفي وقتها ليست حرب اتون
 هو ان بالشهيد عليه وسالمه ربي صلوات المصطفى الحبيب سماه وقد نعيبه كيف وماله عرضه و ارضه عن دفاعه الموحد الشباب على نعيب لن اننا لك اقسم
  دونهم قتل

 
 من الصادق الشباب خسرنا كما ونخسرهم الفداء كبش المقبلة االيام في يكونوا ال لكي اضطروا ان انفسهم عن الدفاع نطاق عن تحركهم يخرج ال بأن نحذرهم

 االسالم فتح
 

 السجون في يزجون نراهم ثم ومن الخدعة عليهم تنطلي ال لكي نحذرهم
 

 ذريعه واتخاذه الفخ في وقوعه يسهل مما اختيارا ال اضطرارا دخلها النه نحذر فالذلك المجاهد الشباب خوضها على واجبر افتعلت النها الحرب هذه من نحذر
  لبنان كل في الموحدين على واسعه حمله لشن

 
 يسعى الحقيقة في هو ليغطيهم يده يمد من الحقيقة في بينما يحميهم ظهر لهم بات انهم فيظنوا بهم ويغرر حولهم يجعجع بمن ينغروا ال لكي نحذرهم
  عليهم والقضاء لكشفهم

 
 كانوا اين اذهانكم عن غابت حادثة الشمال ابناء يا لكم اعيد ان لي واسمحوا االسالم فتح قبل بل ال االحداث هذه قبل االصوات تلك كانت اين شعري وياليت
 لهم ويستجيب شاؤوا متى االعداء يستعمله سياسي بوق اال هو ما االن يحرض الذي الن نحذر لذلك الضنية؟؟؟؟ في اخواننا ذبحوا عندما المحرضين هؤالء

  نحذر نحن االبواق ومن نخاف نحن هؤالء وعلى عنهم وندافع ندعوا وانا انتي الذين الموحد شبابنا من الصادقون
 

 وكأننا بها صغيرة تفاصيل عن تتحدثون وانتم يستغلونها وكيف الحرب اشعلوا الذين عن نتكلم نحن وادي في وانتم وادي في نتكلم اننا لي تبين اخية يا واخيرا
 المجاهدين من هم المشاركين بعض ان نفينا

 
ولكم لنا يغفر ان اهللا ونسأل ثغور اهل االمر نهاية في فأنتم التبانه اهل يا حققن في اخطأنا ان مسامحتنا اتمنى

اقتباس:

  قاتل العدوكاتب هذه المشاركة : 
 , الغافلين معقل بل
 

.فؤاد و سعد, ذكروا كما لقادتهم والئهم

اقتباس:

  العربي مسلمكاتب هذه المشاركة : 
 ليحميهم الصليبي الجيش ينزل أن ينتظرون المجاهدون وهل اهللا سامحك
اهللا وهداك هدانا

 ال تعليق على هذه الدرر

اقتباس:

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1166400#post1166400
http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?p=1166404#post1166404
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  أبو صهيب الشاميكاتب هذه المشاركة : 
 ) .أسامة ( واألسود األبطال حفيدة يا بك اهللا بارك
  .طرابلس في السنة أهل وأهلنا الشمال أهل في اّظنن وهذا
  .الفاروق أم األخت قالت بما تتأثري وال
  .ًخيرا ّإال أرادت ما فهي
  .الموضوع هذا مثل طرح في العوامل أحد كان الجغرافي وبعدها عاطفتها ولكن
  .التبانة في يدور ما التلفاز على ومتابعتها الهاتفية األخت اتصاالت من نقلل ال العلم مع

 
 تهتم وال جورة في تقبع حين يكون البعد
  بينكم أقرباء لي وكتبت وسبق
 وهذه ، وأرضه بيته عن يذب من إال دينّالموح من حربكم إلى دعا أحد من ،وما وإخوانكم جهاتكم مع فهي االتصاالت وأما
 األمر في ما ّجل هو

  .عدوهم على وينصرهم قلوبهم على يربط وأن المجاهدين عباده ينصر أن اهللا تدعوا نفسها قرارة في وهي
 

 صحيح هذا
 الدعاء هذا أصحاب من تكونوا أن وجل ّعز اهللا من وآمل
 في السنة وأهل التوحيد وجند إخوانك نصرة منه أردت والذي الموضوع هذا على بك اهللا بارك أسامة حفيدة الفاضلة أختي

 .المؤمنين أمهات مع وحشرك وجعلك دراجاتك به ورفع حسناتك ميزان في اهللا جعله و عنهم والذب طرابلس

ال حول وال قوة إال باهللا
__________________ 

:الوغى،أقول ساح في األسود إلى
عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

    

#  8    
  

 15-07-2008, 10:40 PM 

 أبوالبراءالشامي
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,394 
قام بالدعاء: 8

دعي له 411 مرات في 306 
مشاركات 

أختي أم الفاروق, ال تحكمي على شيء لم تريه, فالجيش واقف خارج التبانة و معهم أمر بأن ينسحبون فور اندالع المعركة, أما بشأن أن الشباب 
ينتظرون الجيش ليدخل, فقد حكمتي على اإلخوة بالباطل, لم ينتظرو الجيش ليحميهم بل ليوقف المعركة ألن اإلخوة ال يملكون الكثير من السالح, و 
كفاكم طعنا باإلخوة و أنمت خلف حاسوبكم ال تدرون ما يجري من أحداث على الساحة الطرابلسية تنصتون فقط لإلعالم, ستقولين بأن لديك اتصاالت 

مع إخوة لكي في لبنان, أقول لك أن ما يوصلونه لك خاطئ و أنا ال أظنك إال أنك من لبنان

__________________ 
أمتي كم صنم مجدته****لم يكن يحمل طهر الصنم

ال يالم الذئب في عدوانه****إن يكن راعي عدو الغنم
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اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا, و اجعل دولة 
اإلسالم تقام على أشالئنا و جماجمنا, حتى ننال من أجرها و 

فضلها, اللهم اجعلنا ممن بموتهم تحيا أمة كاملة...
    

#  9    
  

 AM 01:22 ,باألمس 

ahmad29 
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,070 
قام بالدعاء: 736

دعي له 148 مرات في 100 
مشاركات 

اقتباس:

  قاتل العدوكاتب هذه المشاركة : 
 , الغافلين معقل بل
 

.فؤاد و سعد, ذكروا كما لقادتهم والئهم

 سبحان اهللا كيف هم غافلين وسعد وفؤاد ومن أتأمر منهم مرتدين ؟؟؟
 

 حتى يعلم األخوة هذا األمر .
 

 ولي طلب من بعض األخوة وأحسبهم من أهل األمانة والصدق بأن يكون كالمهم محدود وعدم األنجرار 
 

 للتوضيح فقط وعدم تحديد أماكن سكنهم أو من ايا منطقة يقطنون ..
 

 الجميع يعلم كثرة المندثين للطواغيت ومن على شاكلتهم .
 

واهللا سبحانه من وراء القصد .
__________________ 

 شبكة الفردوس الجهــادية
 http://www.al-firdaws.org

 
http://www.al-firdaws.info/vb 

 
 http://124.217.231.92/vb

 
آللهم وانصر إخواننــا المجاهدين

آللهم وانصر إخواننا في تنظيم فتـح اإلسالم
 

وآحفظ قادة المجاهدين واألخوة المجاهدين آللهم آمين

    

#  10    
  

 AM 03:34 ,باألمس 
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 خادم الدوله
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 158 
قام بالدعاء: 44

دعي له 63 مرات في 33 
مشاركات 

 بارك اهللا بيكي اختي واهللا انا نضن بكم خيرا ونعلم اكنم اهل جهاد ورباط وانا ندعوا لكم في كل يوم بأن ينصركم اهللا ويكف عنكم بأس الضالمين 
واهللا يسامح كل من اساء الى اخواننا في ارض لبنان

    

#  11    
  

 PM 02:50 ,باألمس 

 حفيدة اسامة
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 24 
قام بالدعاء: 0

دعي له 11 مرات في 6 
مشاركات 

 السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
 اختي ام الفاروق اني ادعوا اهللا ان يشفيكي من مرض ال الحريري و االفواج

 انا قلت بان الشباب كانوا ينتظرون الجيش ليوقف الحرب و لكي يردع النصيريين ال لكي يحمي ظهورنا الننا نحن لدينا اسود ليحمونا
اوقف ثانيا نعم ان اقول و اكرر بان االسود ال يملكون السالح الكافي و نحن من انتصر بالمعركة الننا كنا نقاتل عن عقيدة و عن ايمان والنهم هم من 

 المعركة و هذا يعني نحن من ربح المعركة و النهم هم من طلبوا الجيش 
لة الجله اما عن كلمة الزعران فمن العار ان تصفي الناس بالزعران والحريري ال يمول اال القلة القليلة وان كان لديك بديل آخر للتمويل تترك هذه الق

الحريري فلماذا ال تعرضيه

__________________ 

 نحن ابناء التبانة النرضى ابدا بمهانة

 نحن ابناء ابي عربي سنبيد الباغي و اعوانه

    

#  12    
  

 PM 03:03 ,باألمس 

 جهادية
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 242 
قام بالدعاء: 1

دعي له 48 مرات في 39 
مشاركات 

 حفظ اهللا شباب امتنا ومجاهديهم
 

 ويا اختاه الشباب على المنتدايات اليعرفون كيف نعيش وكيف هو واقعنا في هذا البلد
 فهم كلما شاهدو امر حكموا على االمر من خالل ما يريدوا ان يتصوره

 الذي يعيش على االرض غير الذي يعيش في الواقع
 

 واننا في لبنان في من الشباب المجاهد اليعد واليحصى 
 

 وكلما حدث امر يقال هؤالء من تيار الحريري وهل تيار الحريري صمدواهللا فروا
 

 ومن يقاوم شباب عرفوا الحق واتبعوه
 

اختاه اتركي من يتكلم ومن يريد ان يقول ما يقول
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__________________ 

 والتبكين اال ليث غابا" شجاع في الحروب الثائرات 

 دعوني في الحروب امت عزيزا" فموت العز خيرا"من حياتي
 

http://www.m5zn.com/uploads/ba07f84750.JPG 

    

 العضو التالي يدعوا لجهادية لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)راية

#  13    
  

 PM 06:27 ,باألمس 

 فتى الشام
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 342 
قام بالدعاء: 0

دعي له 55 مرات في 34 
مشاركات 

 جزاكي اهللا خير
اهل التبانة اعلم بشعابها ودعكي ممن يفترون على االبطال من غير دليل وال بينة ال يعرفون سوت التحاليل ويرمون الناس بالشبهات استغرب كيف 

يحكم من ال تصله اخبار الناس اال من خالل االعالم ويخطا اهل الناس واالحوال وال يلتمسون االعذار للناس

__________________ 

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
 

ة و أعضاء و أنصار اللهم احفظ المجاهدين وأنصارهم أينما كانوا ، اللهم احفظ لنا قادة الجهاد وعلى رأسهم أسد اإلسال م الشيخ أسامة بن الدن ، اللهم احفظ قاد
 القاعدة في كل بقعة من بقاع األرض

    

#  14    
  

 AM 12:05 ,اليوم 

 أبوالبراءالشامي
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,394 
قام بالدعاء: 8

دعي له 411 مرات في 306 
مشاركات 

اللهم اهديها و اهدي من وافقها الرأي

__________________ 
أمتي كم صنم مجدته****لم يكن يحمل طهر الصنم

ال يالم الذئب في عدوانه****إن يكن راعي عدو الغنم
 
 

اللهم اجعل دولة الكفر تسقط على أيدينا, و اجعل دولة 
اإلسالم تقام على أشالئنا و جماجمنا, حتى ننال من أجرها و 
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فضلها, اللهم اجعلنا ممن بموتهم تحيا أمة كاملة...
    

 
»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؟
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