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ضع توقيعك هنا لنصرة شبكة االخالص وباقي الشبكات االسالمية  
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  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 

  

 منذ 6 يوم 

hamzacom 
 

عضو مشارك

 
Feb 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 137 

 ضع توقيعك هنا لنصرة شبكة االخالص وباقي الشبكات االسالمية 

القاعدة رب اهللا بسم
 

القاعدة تنظيم جنود قدوة القتال الضحوك المجاهدين إمام على والسالم والصالة
 

وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 

 واحفظ اللهم العالمين يارب والتخذلهم معم كن اللهم االخالص على القائمين اخوتي احفظ اللهم
 

وشموخ الفلوجة الحسبه
 

.الغريب البراق لنا واعد والفردوس
 

.العدا لنا نصبت الدنيا فكل تذرنا ال اللهم
 
 

 
هي كلمة موجها لألعداء اهللا 

 
لبيك يا دولة العراق اإلسالمية

 
لن نوقف اإلعالم الجهادي " وسنستمر بأذن اهللا تعالى ونتصدى لكم يا عباد الصليب

 
  الصليب عباد وجه في شوكة ستبقى الفلوجة ، اإلخالص ، الفردوس ، البراق ، الحسبة شبكة
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  الجهادي اإلعالم أعداء يا بغيظكم فموتوا
 باقية اإلسالم دولة

 باقية اإلخالص و الفلوجة شبكة
 باقية" مسموما" خنجرا حلوقكم في الحسبة وشبكة

 هنا وقع االعضاء كل الي
 

 ارجو نشرها في المنتديات الجهادية 
(hamzacom اخوكم)

 

#  2 

  

 منذ 6 يوم 

http://www.0zz0.com/
http://al-faloja.cc/vb/newreply.php?do=newreply&p=118696
http://al-faloja.cc/vb/showpost.php?p=118709&postcount=2


 ابو اسامة
 

عضو

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 39 

 

 االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص
 باذن اهللا باقية

باقية

 

#  3 

  

 منذ 6 يوم 

 ابومصعب البربري
 

عضو مشارك

 
May 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 120 

 

 االخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص
 باذن اهللا باقية

باقية

 

#  4 

  

 منذ 6 يوم 

 الفاضل
 

عضو جديد

 
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 18 

 

حفظ اهللا الجميع
__________________ 

 ُرَمْؤُا تَمِ بْعَدْاصَف
وأعرض عن الجاهلين

 

#  5 

  

 منذ 6 يوم 

 عاشق الحوريات
 

عضو مجتهد

 
Apr 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 617 
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وعليكم السالم ورحمة اهللا وبركاته وآمين على دعائك أخي الحبيب
__________________ 

  نا يا أرحم الراحمينّ يا ربـّاللهم
 

  ويا مجيب دعاء عبادك المؤمنين
 

   من قال من أحبابي آمينّأكرمني وكل
 

 بشهادة في سبيلك بعد تحرير فلسطين
 

 والعراق وأفغانستان والصومال الحزين
 

 صيريينّ بأيدي النـْستّوبالد الشام التي دنـ
 
 

 لبت من أيدي المؤمنينُ أرض سـّوكل
 

 واحشرنا جميعا بصحبة إمام المرسلين
 

 دينّموا يا معشر الموحـّوا عليه وسلـّصلـ
 

 دوا إخواني وقولوا آمين آمين آمينّورد

 

#  6 

  

 منذ 6 يوم 

 عزف الرصاص
 

عضو جديد

 
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 18 

 

 اللهم رد االخالص......
 

باقيه بحوله وقوته الغاظه الرانديين..

 

#  7 

  

 منذ 6 يوم 

 تورابورا
 

عضو جديد

 
Aug 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 20 
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 الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باقية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالص
 باذن اهللا باقية

باقية

 

#  8 

  

 منذ 6 يوم 

 خالد العسقالنى
 

عضو جديد

 
Jun 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 27 

 

 اللهم اعد لنا شبكة االخالص قريبا يارب العالمين 
 لتبقى شوكة فى حلوق الصليبين 

 تبشر المجاهدين 
 وتدحض كيد المرجفين 

 زوروا منتديات بيت المقدس الجهادية 
www.al-amanh.net

 

#  9 

  

 منذ 5 يوم 

 أبو دانيال السلفي
 

عضو جديد

 
May 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 26 

 

اهللا يا آمين

 

#  10 

  

 منذ 5 يوم 

 ابو مجاهد.
 

عضو

 
Mar 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 85 
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 لبيك يا دولة العراق اإلسالمية
 

لن نوقف اإلعالم الجهادي " وسنستمر بأذن اهللا تعالى 
 ونتصدى لكم يا عباد الصليب

 

ستبقى  اإلخالص شبكة الحسبة ، البراق ، الفردوس ،
شوكة في وجه عباد الصليب 

__________________ 
االلكترونيةالمجاهدين  شبكة

فخر األمة ومجدها القادم
www.majahden.com

 

#  11 

  

 منذ 5 يوم 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 2,590 

 

 وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
...المباركة الجهادية منتدياتنا لها تتعرض التي الصليبية الحملة علىً ردا البسيط البنر هذا لكم اقدم االحبة اخوتي

 

 
 ...امره على غالب واهللا

آساد اخاكم

__________________ 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ȩ))ĆǩǠĈȲćȽɀćȴĊɅ ćȞĆǣƍǾĊȾćȴćƋǃǟ ćǣ ĈǖĆɅĊǼĈȮɅćȴĊȿ ĆɅćǺĊȂĈȽĈȴĊȿ ĆɅĆȺĊȎćȀĊȭćȝ ȴĆȲĆɆĊȾĈȴĊȿ ĆɅĆȊĊȤĈȍ ćǼćǿȿĆȩ ĆɀĊȳąȵ ćǘĊȵĈȺĈȸɆĆ((
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#  12 

  

 منذ 5 يوم 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 2,590 

 

قريب عن والفردوس والبراق االخالص يعيد ان تعالى اهللا ونسأل

__________________ 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ȩ))ĆǩǠĈȲćȽɀćȴĊɅ ćȞĆǣƍǾĊȾćȴćƋǃǟ ćǣ ĈǖĆɅĊǼĈȮɅćȴĊȿ ĆɅćǺĊȂĈȽĈȴĊȿ ĆɅĆȺĊȎćȀĊȭćȝ ȴĆȲĆɆĊȾĈȴĊȿ ĆɅĆȊĊȤĈȍ ćǼćǿȿĆȩ ĆɀĊȳąȵ ćǘĊȵĈȺĈȸɆĆ((

 

#  13 

  

 منذ 5 يوم 

 أبا حمزة الفلوجي
 

عضو

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 71 

 

 

 

 

#  14 

  

 منذ 5 يوم 

 غيورللدين
 

عضو جديد

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 9 
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 قريب عن والفردوس والبراق االخالص يعيد ان تعالى اهللا ونسأل
__________________ 

بسم اهللا الرحمن الرحيم 
ȩ))ĆǩǠĈȲćȽɀćȴĊɅ ćȞĆǣƍǾĊȾćȴćƋǃǟ ćǣ ĈǖĆɅĊǼĈȮɅćȴĊȿ ĆɅćǺĊȂĈȽĈȴĊȿ ĆɅĆȺĊȎćȀĊȭćȝ ȴĆȲĆɆĊȾĈȴĊȿ ĆɅĆȊĊȤĈȍ ćǼćǿȿĆȩ ĆɀĊȳąȵ ćǘĊȵĈȺĈȸɆĆ((

 

#  15 

  

 منذ 5 يوم 

hamzacom 
 

عضو مشارك

 
Feb 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 137 

 

؟؟؟ الجهاد ياعضاء انتم اين
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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