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 البحثمشاركات اليومالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتالتسجيل

 

  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 

  

 منذ 3 ساعات 

 ابو بدران
 

عضو مشارك

 
Sep 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: غزة
المشاركات: 117 

 تحذير من رابط شبكة اإلخالص اإلسالمية الجديد...... 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 

 نحذر االخوة المجاهدين من دخول هذا الرابط الذى وضعه احد االخوة
 

 ألنى دخلت حسابى فيه قال لى ان حسابك محذوف ادخل حسابك الجديد و ايميلك
 كما انها تختلف عن الشبكة التى كنا نعهدها

 كما ان صور التى فى االعلى ال تؤدى الى روابط كما كان
 
 
 

 تحذير .تحذير.....
 
 

__________________ 
 أتهزأ بالدعاء وتزدريه وال تدري بما صنع الدعاء

 سهام الليل ال تخطيء ولكن لها أمد ولألمد انقضاء

 

#  2 

  

 منذ 2 ساعات 

abu hafes 
 

عضو مشارك

 
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

avec mes freres les moudjahedines :الدولة
المشاركات: 157 
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يا اهللا لقد ادخلت إسم عضو جديد كم طلب مني و كلمة سرية جديدة و لكن إحتفظت بنفس البريد اإللكتروني
 

اسال اهللا ان ال يكون احد فخاخ الطواغيت
 

لكن اخي في اهللا لقد وصلني عن طريق البريد اإللكتروني اي رسالة من طرف منتدى اإلخالص اإلسالمية
 

فهل هناك من مخلص غيري تلقى رسالة من منتدانا الحبيب?
 

 و احمد اهللا ليست لدي اي اسرار احتفظ او اي اهمية لبريدي اإللكتروني
اسال اهللا الستر و الحفظ لي و لكم إخواني و خاصة المجاهدين و ان ينصرهم

__________________ 
 الهم ارحم شيخنا ابي مصعب الزرقاوي برحمتك الواسعة

 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

 
http://www.qmagreb.org/index.html

 
 

http://7rkt.at/uploader/
http://www.2shared.com/

http://www.w-enter.com/forum/forumdisplay.php?f=81

 

#  3 

  

 منذ 2 ساعات 

hammouda100 
 

عضو

 
Jul 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 52 

 

نعم أخي نفس المسألة حدثت معي 
 

أول ما دخلت طلب مني عنوان البريد اإللكتروني 
 

المسجل به بعدما وضعته عاد وقال 
 

أنه سيتم إرسال بريد 
 

فلم يصلني شيء 
 

لما أردت معاودة الدخول 
 

أعطاني هذا 
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حسابك في شبكة اإلخالص اإلسالمية تم إغالقه من قبل اإلدارة ألسباب أمنية

الرجاء تغيير بيانات دخولك في المنتدى1.  
ال تنسى بأن كلمة المرور حساسه لحجم األحراف2.  

__________________ 
http://up105.arabsh.com/my/395fa94.gif

 
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...

 

#  4 

  

 منذ 2 ساعات 

 امير االعظمية
 

مشرف

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولـــة الـــعـــراق االسالميــــه
المشاركات: 4,279 

 

 فيكم اهللا بارك

  االحباب االخوة جميع الى نداء وهذا
 لسالمتكم حفاظا جيدا التاكد يتم ان بعد اال االن الشبكه في التسجيل عدم منكم يرجى

سوء كل من اهللا وحفظكم فيكم اهللا وبارك
__________________ 

http://www.mrkzy.com/uploads/101dc88bbc.gif
http://www.mrkzy.com/uploads/68b1b9fa18.gif

 

#  5 

  

 منذ 2 ساعات 

abu hafes 
 

عضو مشارك

 
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

avec mes freres les moudjahedines :الدولة
المشاركات: 157 
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 يا اهللا
 لقد ادخلت إسم عضو جديد كم طلب مني و كلمة سرية جديدة و لكن إحتفظت بنفس البريد اإللكتروني

 
 اسال اهللا ان ال يكون احد فخاخ الطواغيت

 
 لكن اخي في اهللا لقد وصلني عن طريق البريد اإللكتروني اي رسالة من طرف منتدى اإلخالص اإلسالمية

 
 فهل هناك من مخلص غيري تلقى رسالة من منتدانا الحبيب?

 و هل انت متاكد اخي في اهللا ابو بدران او فقط حذر?
 فهل من احد إخواننا في اهللا من منتدى اإلخالص الحبيب تلقى نفس البريد اإللكتروني?

  اخي ابو بدرانثم الحذر الحذر إخواني في اهللا و بارك اهللا فيكم
 

 و احمد اهللا ليست لدي اي اسرار احتفظ بها لإلخوان المجاهدين او اي اهمية لبريدي اإللكتروني
اسال اهللا الستر و الحفظ لي و لكم إخواني و خاصة المجاهدين و ان ينصرهم

__________________ 
 الهم ارحم شيخنا ابي مصعب الزرقاوي برحمتك الواسعة

 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي

 
http://www.qmagreb.org/index.html

 
 

http://7rkt.at/uploader/
http://www.2shared.com/

http://www.w-enter.com/forum/forumdisplay.php?f=81

 

#  6 

  

 منذ 2 ساعات 

abu hafes 
 

عضو مشارك

 
Jun 2007 :تاريخ التسجيل

avec mes freres les moudjahedines :الدولة
المشاركات: 157 

 

 إخي المشرف , إخواني االعضاء
قمت بما طلب مني و لم اتلقى اى تاكيد من طرف منتدانا الحبيب كم قال احد اإلخوة

 
 كم اسال اهللا ان ال اكون سببا في تعريض إخواني المخلصين لالذى او ان يتضرر الجهاد بسببي 

ادعو معي يا إخوة
 

 لكن اؤكد لكم انني تلقيت هدا الرابط عن طريق البريد اإللكتروني
و بإدن اهللا انشره
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 إعالن عن رابط منتديات شبكة اإلخالص اإلسالمية
 : De #####منتديات شبكة اإلخالص اإلسالمية

 Envoyé :
 ven. 19/09/08 13:22
 
 
 
 

 عزيزي المخلص
 
 

 الرجاء بدخول منتديات شبكة اإلخالص اإلسالمية على الرابط التالي
##### 

 
 مع أطيب األمنيات,

 
 فريق شبكة اإلخالص اإلسالمية

 
 
 
 
 

و لكم ان تحكمو !!! اقسم باهللا لم يكن قصدي إال إدخال السرور على قلوب المسلمين و المخلصين بمنتدانا الحبيب خا صة 
 

اخوكم ابو حفص
__________________ 

 الهم ارحم شيخنا ابي مصعب الزرقاوي برحمتك الواسعة
 

تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي
 

http://www.qmagreb.org/index.html
 
 

http://7rkt.at/uploader/
http://www.2shared.com/

http://www.w-enter.com/forum/forumdisplay.php?f=81

 

#  7 

  

 منذ ساعة واحدة 

 أبومحجن
 

عضو

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 40 
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اقتباس:

 abu hafes المشاركة األصلية كتبت بواسطة 
االعضاء إخواني , المشرف إخي

 
 
 
 
 

اإلخوة احد قال كم الحبيب منتدانا طرف من تاكيد اى اتلقى لم و مني طلب بما قمت

 
  بسببي الجهاد يتضرر ان او لالذى المخلصين إخواني تعريض في سببا اكون ال ان اهللا اسال كم

إخوة يا معي ادعو

 
 اإللكتروني البريد طريق عن الرابط هدا تلقيت انني لكم اؤكد لكن

انشره اهللا بإدن و

 
 
 
 

 اإلسالمية اإلخالص شبكة منتديات رابط عن إعالن
 : Deاإلسالمية اإلخالص شبكة منتديات######

 
 

المخلص عزيزي

 
 

 التالي الرابط على اإلسالمية اإلخالص شبكة منتديات بدخول الرجاء
#####

 
 
 

,األمنيات أطيب مع
 

اإلسالمية اإلخالص شبكة فريق

 
 
 
 
 

 صة خا الحبيب بمنتدانا المخلصين و المسلمين قلوب على السرور إدخال إال قصدي يكن لم باهللا اقسم !!! تحكمو ان لكم و
 
 

حفص ابو اخوكم

 
 

 أخي الحبيب العليك وال اتحاتي والتخـــــــــاف .. ونصيحة لألخوة أن اليدخلوا شبكة اإلخالص
حتى يعلن عن عودتهــا رسميـــا من الحسبة 
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#  8 

  

 منذ ساعة واحدة 

 امير االعظمية
 

مشرف

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولـــة الـــعـــراق االسالميــــه
المشاركات: 4,279 

 

اقتباس:

 abu hafes المشاركة األصلية كتبت بواسطة 
 االعضاء إخواني , المشرف إخي

 
اإلخوة احد قال كم الحبيب منتدانا طرف من تاكيد اى اتلقى لم و مني طلب بما قمت

 
  بسببي الجهاد يتضرر ان او لالذى المخلصين إخواني تعريض في سببا اكون ال ان اهللا اسال كم

إخوة يا معي ادعو

 
 اإللكتروني البريد طريق عن الرابط هدا تلقيت انني لكم اؤكد لكن

انشره اهللا بإدن و

 
 

 اخي الحبيب نحن نعرف قصدك جيدا وال تقلق اخي الغالي..ان شاء اهللا ال يوجد اي ضرر لالخوة 
 فال تخاف اخي...وتمت كتابه بعض المواضيع في باقي المنتديات الجهادية التي تحذر االخوة من الرابط 

 ...اما بالنسبه الى االيميل فانا يا اخي لم يتم ارسال اي شئ الى ايميلي
وبارك اهللا فيك

__________________ 
http://www.mrkzy.com/uploads/101dc88bbc.gif
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#  9 

  

 منذ 48 دقيقة 

 ابو بدران
 

عضو مشارك

 
Sep 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: غزة
المشاركات: 117 

 

 يرجى من االخوة نشر الموضوع لتحذير باقى االخوة
وبارك اهللا فيكم

__________________ 
 أتهزأ بالدعاء وتزدريه وال تدري بما صنع الدعاء

 سهام الليل ال تخطيء ولكن لها أمد ولألمد انقضاء
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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 

 
 
 

المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 

Members’ posts don't undergo censoring and don't represent al-faloja views
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