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 تنظيم قاعدة الجهاد 
 من إخوانه رحمهم اهللا ٍ بيان بشأن استشهاد القائد أبي عبد اهللا الشامي وثلة

 قريبا بإذن اهللا # كتاب جديد ( رؤية كاشفة ) # للشيخ الفاضل / عطية اهللا - حفظه اهللا 

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

 31-7 دولة العراق اإلسالمية/ التقريرالحادي و الخمسون _ الثالث والثالثون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 657 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
صورة الشيخ أسامة بن الدن مرسومه على أحد أكبر مجمع أسواق في الكويت !! ( صورة )  

 آخر زيارة لك كانت 
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 30-07-2008, 11:23 PM 
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 ابن لعبون
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 234 
قام بالدعاء: 0

دعي له 143 مرات في 59 
مشاركات 

 صورة الشيخ أسامة بن الدن مرسومه على أحد أكبر مجمع أسواق في الكويت !! ( صورة )

 هذه صورة للشيخ أسامة مرسومة على جدار أحد أكبر مجمع أسواق في الكويت 
 

 
لكن يجب أن ننبه أن الشخص يجب ان يعلم الجميع أننا ال نقره على الفعل بل البعض يقول أنه يؤدي إلى الغلو والصور كما تعلمون محرمه 

 عبر عن شعوره ولم يكترث بالماره
 ولعله جهل الحكم وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على حب الشعوب بكافة أطيافه

 للشيخ اسامه حفظه اهللا
 
 

 منقووول
 
 

    

 األعضاء 4 قاموا بالدعاء البن لعبون لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)okbah ben ali ,(31-07-2008) out law (2008-07-31), ابا عبد اهللا (2008-07-30), اابو دجانة
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#  2    
  

 31-07-2008, 12:00 AM 

 اابو دجانة
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 88 
قام بالدعاء: 23

دعي له 10 مرات في 9 
مشاركات 

مششششششششششششككوورررر

    

#  3    
  

 31-07-2008, 12:15 AM 

okbah ben ali 
 

مخلص متألــق 
 

اإلقامة: الشبكة العنكبوتية لنصرة د ع إ
المشاركات: 1,298 

قام بالدعاء: 325
دعي له 359 مرات في 235 

مشاركات 

هللا درك يا أسامة

__________________ 
 عندما
 اجتمع

 الصليبيين والرافضة والمرتدين والمنافقين والخوالف القاعدين المرجفين المخذلين المثبطين
 على عداء تنظيم القاعدة

 وتكالبوا
 من كل حدب وصوب على قتاله

 تيقنا وتأكدنا من صحة المنهج وسالمة الطريق بإذن العزيز الجبار
 واهللا غالب على أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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 31-07-2008, 12:21 AM 

 إرهابي لنصرة الدين
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 322 
قام بالدعاء: 22

دعي له 113 مرات في 74 
مشاركات 
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اللهم أنفذ بعث أسامة

__________________ 
دولة العراق اإلسالمية قامت على جماجم الصليبيين وأعوانهم في العراق 

فـإنـــتــــظروا 
الزحف القادم لفلسطين بإذن اهللا تعالى 

 
 

****
 غير آجل ًأسأل اهللا أن يفك أسر أخي أبا قدامة المقدسي عاجال

هللا درك أيها " الذباح الشامي " وعلى اهللا أجرك 

    

#  5    
  

 31-07-2008, 12:37 AM 

 المهاجر الغريب
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 4,048 
قام بالدعاء: 259

دعي له 255 مرات في 222 
مشاركات 

اللهم أنفذ بعث أسامة

    

#  6    
  

 31-07-2008, 01:12 AM 

 األستشهاديه
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: نحر الصحوجيات والرافضيات
المشاركات: 2,186 

قام بالدعاء: 321
دعي له 638 مرات في 424 

مشاركات 

 اهللا أكبر واهللا يا أخوان أشوف أخواننا في الكويت مو مقصرين بارك اهللا فيهم
 
 
 
 

 اللهم عليك بالصحوة ومن أسسها وحالفها وساندها
 

 اللهم عليك بالصحوه ومن برر لها ودافع او سكت عنها
 

 اللهم عليك بالصحوة وقادتها وحلفاءها والمستفيدين منها
 

 اللهم أجعل جرحاهم قتال وال تبقي منهم جرحى
 

 اللهم مكن المجاهدين من رقابهم
 

اهللا أنصر جنود دولة العراق اإلسالميه اهللا أعمي أبصار من يراقبهم في وقت تنفيذ العمليه وأحفظ وزرائها وقادتها الميدانيين وسدد رمي 
 اإلستشهادين وسدد رمي الهاونات والصواريخ واألعيره الناريه اللهم شتت جمع الكفار الحاقدين 

 
 اللهم أنصر تنظيم القاعده وأعمي أبصار الجواسيس عنهم وفك قيد أسراهم
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 اللهم أنصرالمجاهدين الصادقين في كل مكان وأعمي ابصار الجواسيس عنهم وأحفظهم
 

 اللهم أجعل الرافضه والصحوات 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 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

 
 

__________________ 
 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..

http://www.ekhlaas.org/forum/showthread.php?t=163966

http://www.arb-up.com/


 
 
 
 
 
 
 

 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/ 

    

#  7    
  

 31-07-2008, 01:26 AM 

 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 8,218 
قام بالدعاء: 1,898

دعي له 1,449 مرات في 976 
مشاركات 

 اللهم احفظ الشيخ أسامة بن الدن من كل سوء
 

ت أقدامهّاللهم سدد رميه وثب

__________________ 
"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ

ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈɄȍǠȞȶȱǟ ƋȷǙ..Ćǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉ 
ǿǟɀƋȎȱǟĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ ĆȺȱǟ ĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪć 

ȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆȸȵ ǠȺĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."

    

#  8    
  

 31-07-2008, 01:28 AM 

 السهل الممتنع
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 187 
قام بالدعاء: 0

دعي له 13 مرات في 12 
مشاركات 

جزأك اهللا كل خير على المشاركة الطيبة وأن شاء نرأى علم التوحيد يرفرف في كل مكان .
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 برق الشمال
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 4 
قام بالدعاء: 1

دعي له 0 مرات في 0 
مشاركات 

 اللهم انصرهم حيثما كانو
 

 ووفقهم وسدد رميهم 
 

 وثبت خطاهم يارب العالمين
 
 

  لقائدنا لم يستطع عمل سوى أن يضع صورتهً عن مشاعره بالداخل وحباًبالفعل كما ذكرت الصور محرمه لكن لعل ان نواياه الطيبه وتعبيرا
 
 

 وفقك اهللا يامن باغي ومحب لنا

    

#  10    
  

 31-07-2008, 01:30 AM 

 السعلو
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 966 
قام بالدعاء: 440

دعي له 311 مرات في 190 
مشاركات 

واهللا نحبك في اهللا اسامه

__________________ 
http://up105.arabsh.com/my/3770ad3.gif 

:( فيا أيها المسلمون حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا يقول الشيخ الشهيد باذن اهللا عبداهللا عزام رحمه اهللا
 ).بالجهاد ويا أيها الدعاة ال قيمة لكم تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين

 
 
 

 اللهم انصر اسود الشرى في دولة العراق اإلسالميه

    

#  11    
  

 31-07-2008, 01:31 AM 

 عاشق السلفيه
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 355 
قام بالدعاء: 0

دعي له 51 مرات في 31 
مشاركات 

هللا درك يا أسامة

    

#  12    
  

 31-07-2008, 01:37 AM 
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 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 10,316 
قام بالدعاء: 2,885

دعي له 839 مرات في 738 
مشاركات 

بارك اهللا فيك اخي الكريم

__________________ 
 ِ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

    

#  13    
  

 31-07-2008, 02:00 AM 

 أبو عمير الجنوب
 

مخلص جديد
 

المشاركات: 12 
قام بالدعاء: 0

دعي له 2 مرات في 2 
مشاركات 

أسامه هللا درك يأسامة

__________________ 
إن دين األسالم عزيز بنا أو بغيرنا

ولكن نحن

نكون أو ال نكوون
نكون أو ال نكوون

نكون أو ال نكوون

    

#  14    
  

 31-07-2008, 02:33 AM 

AbouhaFeSse 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 153 
قام بالدعاء: 113

دعي له 9 مرات في 9 
مشاركات 

 بارك اهللا فيك اخي الكريم
هللا درك يأسامة

__________________ 

 اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة ـ فانصر طالبان و القاعدة
 
 
 

  ال ينقص اإلسالم و أنا حي
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http://www.telquel-online.com/273/im..._maroc_273.jpg 

    

#  15    
  

 31-07-2008, 02:45 AM 

 أبو أسامة اليماني
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 3,891 

قام بالدعاء: 327
دعي له 674 مرات في 528 

مشاركات 

بارك اهللا بك أخي العزيز على النقل وعلى التوضيح. 
 
 

اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وإمارة أفغانستان اإلسالمية والقسام إن كانوا على الحق واهدهم إن 
 زلوا عنه ومن يرفع راية التوحيد في كل مكان

 
 
 

 أما الرجال فال يفك أسرهم إال الرجال : من كلمات أمير المؤمنين بدولة العراق اإلسالمية
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__________________ 
مقطع رائع للشخ هاني السباعي يدافع عن الشيخ شاكر العبسي

"دولـــة العــراق اإلســـالميــــة" بالنصر والتمكين لمن نسي سالح الدعاءِهنا ندعوا لــ
رسالة إلى مؤسسة الفرقان من أخوكم "أبو أسامة اليماني"

مقطع نادر جدا للشيخ أسامة بن الدن
 

األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة
مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي

    

األخيرة »>123الصفحة 1 من 4

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ المجاهد أبو مصعب عبد الودود قاهر 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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 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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