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اهللا أكبر        اهللا أكبر

اهللا أكبر        اهللا أكبر

جديد         ًجديد أيضا
ًأيضا

 الصوارم - غزوة المؤذن #ُلقو ُلقريبا بإذن اهللا من السحاب لإلنتاج # القو

 30-8 التقرير الثالث و الخمسون _ الخامس والثالثون من خطة الكرامة 

قتل و إصابة 43من المرتدين أغلبهم من قوات الصاعقة م / تنظيم القاعدة ببالد المغرب االسالمي 

  منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 690 يوما
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 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
اليوم لم تعد االنبار بيد القاعدة.. بل فقدت القاعدة االنبار  

آخر زيارة لك :  كانت 
 

: غير مقروء 0, اإلجمالي 0. الرسائل الخاصة

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 02-09-2008, 02:56 PM 

 ابومعاذ المقدسي
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة فلسطين االسالمية
المشاركات: 260 

قام بالدعاء: 39
دعي له 56 مرات في 44 

مشاركات 

 اليوم لم تعد االنبار بيد القاعدة.. بل فقدت القاعدة االنبار

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 جورج بوش ( عليه لعنة من اهللا ) يقول

 اليوم لم تعد االنبار بيد القاعدة.. بل فقدت القاعدة االنبار
 

  ولكن نقول له باذن اهللا
 اليوم لم تعد االنبار بيد جنود الصليب واعوانه من المرتدين.. بل فقد جنود الصليب واعوانهم من المرتدين االنبار

 
 وباذن اهللا ستبقي االنبار ورجالها شوكة في حلق جنود الصليب واعوانهم من المرتدين والروافض 

 وسيعلمونهم جنود دولة االسالم ان االنبار عصية علي االنكسار
 والحرب سجال

 
 قريبا باذن اهللا ستعود االنبار وسيطبق بها حكم اهللا 

 ولكنكم قوما تستعجلون
 

 الدعاء يا اخوة لالبطال ان يمكنهم اهللا وينصرهم وان يسدد ضرباتهم
 

__________________ 
  كان في اهللا مصرعيٍ * على أي جنبً مسلماُلَقتُ أبالي حين أُولست

 ِ ممزعٍوذلك في ذات اإلله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو
http://www.islamonline.net/Arabic/ne...ages/pic04.jpg 

اللهم احفظ الشيخ اسامة 

    

 العضو التالي يدعوا البومعاذ المقدسي لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)جيش الزحف
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 األستشهاديه
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: كتيبة فاطمة رضي اهللا عنها اإلستشهاديه ( النحر لكل رافضيه وصحوجيه )
المشاركات: 2,835 

قام بالدعاء: 404
دعي له 727 مرات في 478 مشاركات 

 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 قتلى وال تبقي منهم جرحى
 

 اللهم مكن المجاهدين من رقابهم
 

اللهم 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

 
 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 والدنمارك وفرنسا اللهم عجل في رحيلهم
 

 اللهم يسر أمري للجهاد وأعمي أبصار من يراقبني أو يراقب من يريد الذهاب للجهاد
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 اللهم أفضح الجواسيس الذينا أنظمو للمجاهدين في دولة العراق اإلسالميه وأفغانستان وفي كل مكان 

 
 
 

 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..
 
 
 
 
 
 
 

 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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 مكشر أنيابه
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 210 
قام بالدعاء: 0

دعي له 45 مرات في 27 
مشاركات 

 والرافضة األمريكان الكفرة مع تحالفوا الذين من األنبار أهالي من إنتقم اللهم
 

 خيانة بعدها ما خيانة واهللا
 

آخر وصدام حجاج عليهم وسلط قبل من أحد به تذل لم ذال أذلهم اللهم
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 ابومعاذ المقدسي
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة فلسطين االسالمية
المشاركات: 260 

قام بالدعاء: 39
دعي له 56 مرات في 44 

مشاركات 

اقتباس:

  مكشر أنيابهكاتب هذه المشاركة : 
 والرافضة األمريكان الكفرة مع تحالفوا الذين من األنبار أهالي من إنتقم اللهم

 
 خيانة بعدها ما خيانة واهللا

 
آخر وصدام حجاج عليهم وسلط قبل من أحد به تذل لم ذال أذلهم اللهم

 اللهم امين
 ال نحتاج الصدام والحجاج

 ولكن نحتاج لرجال صادقين امثال رجال دولة االسالم
 هم من سيرون اصناف العذاب لمن تعاون مع الصليبين والمرتدين

 
 فطالما امير المؤمنين ابوعمر البغدادي موجود فال تقلق 

وخلي املك باهللا كبير
__________________ 

  كان في اهللا مصرعيٍ * على أي جنبً مسلماُلَقتُ أبالي حين أُولست
 ِ ممزعٍوذلك في ذات اإلله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو

http://www.islamonline.net/Arabic/ne...ages/pic04.jpg 
اللهم احفظ الشيخ اسامة 
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 مكشر أنيابه
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 210 
قام بالدعاء: 0

دعي له 45 مرات في 27 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيك أبو معاذ المقدسي.
 

 في األنبار والعياذ باهللا , ولن أخطوا تلك الوالية ًلكنك أخي الفضال ليس لديك أي فكرة عن مدة الخيانة والردة التي حصلت في العراق وخصوصا
 بقدمي إال وقلت (بإسم اهللا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث).

 
 العراق شعب بأكمله خانوا المجاهدين وتحالفوا مع كل من عاد الدين إال من رحم ربي إما 

 
 مطارد أو متخفي بعيد عن المشاكل.

 
 .ًوالمجاهدين فيها أصبح حالهم عسير جدا

 
 وال أقول إن الجهاد في العراق إنتهى , بل هو ال يزال مستمر بفضل اهللا وال زالت العمليات 

 
 اإلستشهادية تقضي مضاجع الصحوات المرتدة ورؤوسهم , والحال في الموصل جيد 

 
 بفضل اهللا وقد إعترف العدو بفشل الهجمة عليها , باإلضافة إلى أن هناك رؤوية بشرت 

 
 بهزيمة أمريكا في الموصل قبل الهجمة األخيرة عليها وأن هذه الهزيمة هي بداية هريمتها

في العراق
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 غريب الموصل
 

مخلص مجتهد
 

ل ارض تنتمي للكعبةُاإلقامة: في ك
المشاركات: 641 

قام بالدعاء: 12
دعي له 152 مرات في 70 

مشاركات 

 اللهم انصر المجاهدين الموحدين ومكنهم من رقاب المرتدين في االنبار
 

بارك اهللا فيك اخي ابو معاذ

__________________ 
 قال الشيخ ابو عمر البغدادي

((اال فلتعلموا امة الصليب ان الحرب لتوها بدات فامة االسالم اليوم في اول درجات سلم النجاة وبدات الصعود قد تتوقف لعارض لكنها لن 
 تنحدر بحول اهللا))

 
 
 

 نصر وعز او الى الجنة قتالنا عهد علينا ان نسير نحو اقصانا
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 الزئبق االسالمي
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 658 
قام بالدعاء: 26

دعي له 168 مرات في 110 
مشاركات 
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 اللهم عليك بالصحوجيين 
 

 اللهم عليك بطارق الهاشمي اللهم يبس الدماء في عروقه واشغله في نفسه ورد كيدة في نحرة 
 
 

 اخواني (( واهللا اني سمعت هذا الهالك الهاشمي وهو يتحدث امام االعالم ويقول :ـ 
 

تعاون ان القوات االمريكيه والعراقيه لم تاتي الى الموصل اال للقضاء على االرهابيين والمخربين في الموصل فقط ، واحث جميع المواطنيين الشرفاء ل
 مع هذة القوات 

 وسوف نقوم بعمل المشاريع واصالح شبكات الكهرباء والمياه وارجع الحقوق الى اصحابه عند نجاح العمليه ضد االرهابيين .... ))
 
 

 قاتله اهللا 
 

 اللهم مجري السحاب سريع الحساب هازم االحزاب اهزم هذا المتغطرس المرتد 
 

آمين

__________________ 
 )االمم المتحدة ) x العرب والعجم (  القاعدةثلة من المؤمنيين (

ايــــــمـــــان x كـــــفــــر
 

 ))... ُاهللاََّ وٌنِمْم مُّؤُنكِمَ وٌرِافَ كْمُنكِمَ فْمُكَقَلَي خِالَّذ َوُهقال تعالى ((
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mfares 
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 1,989 
قام بالدعاء: 56

دعي له 271 مرات في 166 
مشاركات 

بإذن اهللا األنبار ستعود لسيطرة األسود

__________________ 
قال أمير المؤمنين الشيخ أبو عمر البغدادى حفظه اهللا

 
 
 

فيا شباب اإلسالم
 
 
 

ضعوا نصب أعينكم أشالء األطفال وصرخات الثكالى وآهات الشيوخ
 
 

فجروا بركان الغضب احرقوا األرض تحت أقدام اليهود وأعوانهم أبيدوا جيشهم
 
 

دمروا الياتهم أسقطوا طائراتهم واقعدوا لهم كل مرصد اكمنوا لهم فى البيوت واألودية والمنعطفات
 
 

اتخذوا الليل ستارا وحولوا صبحهم نارا
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وليكن هتافكم وشعاركم فى المعارك اهللا أكبر دين اهللا الغالب
 

    

#  9    
  

 02-09-2008, 04:53 PM 

 العربي مسلم
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,400 
قام بالدعاء: 367

دعي له 305 مرات في 220 
مشاركات 

 قريبا باذن اهللا ستعود االنبار وسيطبق بها حكم اهللا 
 ولكنكم قوما تستعجلون

 
امين امين

__________________ 

 ـــححمعلوماتك عن المسجد األقصى المباركصـــ 
 

  ـــــــــــالصMade Inاإلخـــــــــ 

    

#  10    
  

 02-09-2008, 05:12 PM 

 بويوسف10
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 82 
قام بالدعاء: 1

دعي له 5 مرات في 2 
مشاركات 

حزين بسبب فقدان السيطرة في االنبار ,االنبار تحتاج الى تخطيط جديد من االخوة وخطة مباغته كمعركة الفلوجة وتكون هذه المعركة مجازفه من 
 االخوة وتكون المعركه بخطة ذكية ولكن ستخسر الدولة بعض من الرجال باستشهادهم وهذا تحليلي واالخوة المجاهدين في االنبار اعلم بما يحصل

اللهم انصرهم اخواننا في االنبار اللهلم انصر الدلوة االسالمية واالنصار

    

#  11    
  

 02-09-2008, 11:42 PM 

 ابومعاذ المقدسي
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة فلسطين االسالمية
المشاركات: 260 

قام بالدعاء: 39
دعي له 56 مرات في 44 

مشاركات 
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 باك اهللا فيكم 
 

 الكل يعلم مدي تخاذل الكثير من العراقيين وتحالف رئساء العشائر مع القوات االمريكبة والعراقية المرتدة
 ولكن اعلموا اخوتي ان هذا االمر لن يطول كثيرا 

الصبر وباذن اهللا ستعود االنبار والموصل وبغداد وكل شبر في العراق الي ايادي المجاهدين الطاهرين وواهللا اني اراه قريبا ولكن تحتاج الي مزيدا من 
 والثبات 

 
 شيئ مهم اذا كانت طريقنا صحيحة ونبتغي وجه اهللا من عملنا وجهادنا فاعلموا اهللا ان اهللا لن يخذلنا وان اهللا سوف ينصرنا علي اعدائنا 

باذن اهللا

__________________ 
  كان في اهللا مصرعيٍ * على أي جنبً مسلماُلَقتُ أبالي حين أُولست

 ِ ممزعٍوذلك في ذات اإلله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو
http://www.islamonline.net/Arabic/ne...ages/pic04.jpg 

اللهم احفظ الشيخ اسامة 

    

#  12    
  

 02-09-2008, 11:57 PM 

 سيف سعد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 348 
قام بالدعاء: 41

دعي له 113 مرات في 70 
مشاركات 

 السالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
 ما هذا الكالم و التخذيل يا اخوة بارك اهللا فيكم ؟؟

 من متى نسمع لبوش لعنه اهللا 
 هل نسيتم في 2003 يوم وقف على بارجه في الخليج و تبجح بان المهمه انتهت .

 هل انتهت بعد خمس سنوات ؟
ت دون ان واهللا الذي ال اله اال هو اليوم االنبار في جيب امير المؤمنين ابي عمر البغدادي و ان اراد اشعالها فلن يبقى فيها نذل واحد من انذال الصحوا

 يبول في سرواله اجلكم اهللا 
 لكن الحرب خدعه و مفاجأه العدو من الحرب و تقليل الخسائر بالمدنين اولى اولويات الدوله 

و االيام بيننا و حسبنا اهللا و نعم الوكيل

    

 األعضاء 2 قاموا بالدعاء لسيف سعد لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)عبدالمنعممم (باألمس), سعد3000

#  13    
  

 AM 12:08 ,باألمس 

 ابومعاذ المقدسي
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: دولة فلسطين االسالمية
المشاركات: 260 

قام بالدعاء: 39
دعي له 56 مرات في 44 

مشاركات 

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=170959

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2004-02/22/images/pic04.jpg
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252212
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252212
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252212
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1252212
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1252235&postcount=12
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1252235
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=19924
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252235
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252235
http://www.al-ekhlaas.net/forum/newreply.php?do=newreply&p=1252235
http://www.al-ekhlaas.net/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1252235
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=37199
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=45244
http://www.al-ekhlaas.net/forum/showpost.php?p=1252253&postcount=13
http://www.al-ekhlaas.net/forum/report.php?p=1252253
http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=48822


اقتباس:

  سيف سعدكاتب هذه المشاركة : 
 بركاته و اهللا رحمه و عليكم السالم

 ؟؟ فيكم اهللا بارك اخوة يا التخذيل و الكالم هذا ما
  اهللا لعنه لبوش نسمع متى من
  .انتهت المهمه بان تبجح و الخليج في بارجه على وقف يوم 2003 في نسيتم هل
 ؟ سنوات خمس بعد انتهت هل
 في يبول ان دون الصحوات انذال من واحد نذل فيها يبقى فلن اشعالها اراد ان و البغدادي عمر ابي المؤمنين امير جيب في االنبار اليوم هو اال اله ال الذي واهللا

  اهللا اجلكم سرواله
  الدوله اولويات اولى بالمدنين الخسائر تقليل و الحرب من العدو مفاجأه و خدعه الحرب لكن
الوكيل نعم و اهللا حسبنا و بيننا االيام و

 بارك اهللا فيك اخي
 ولكن نحن النخذل ولكن ننقل اقواله ونرد عليها حتي نثبت بها قلوب المؤمنين الصابرين

 
يل من فواهللا نعلم ان جنود االسالم قادرين ان يفعلوا الكثير بجند الصليب وصحواتهم وبالتاكيد من اولويات الدولة الحفاظ علي دماء المسلمين والتقل

 الخسائر
 

 ولكن اذا زمجر االسد فكل الكالب اجلكم اهللا سوف تهرب من امامه
 وهذا حال اسدنا ابي عمر البغدادي

 
فنسال اهللا ان يحفظه ويحميه هو وجميع جنود الدولة

__________________ 
  كان في اهللا مصرعيٍ * على أي جنبً مسلماُلَقتُ أبالي حين أُولست

 ِ ممزعٍوذلك في ذات اإلله وإن يشأ * يبارك على أوصال شلو
http://www.islamonline.net/Arabic/ne...ages/pic04.jpg 

اللهم احفظ الشيخ اسامة 

    

#  14    
  

 AM 12:16 ,باألمس 

 أبو أسامة اليماني
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,228 
قام بالدعاء: 448

دعي له 858 مرات في 630 
مشاركات 

اللهم اعدها الى حضن اإلسالم. 
 
 

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
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#  15    
  

 AM 12:20 ,باألمس 

 اسد مصر
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 514 
قام بالدعاء: 9

دعي له 107 مرات في 79 
مشاركات 

 االنبار فقدت بسبب خيانة اهلها ولن اقول لقوة الصحوة والمرتدين 
 فواهللا انى ارى ان هذا الكيان المسمى صحوة هو ضعيف جداا 

 فالعيب ليس على الصحوة بل على الخونة فى االنبار الذين خانوا اهللا 
 وسيدنا محمد بتحالفهم من اهل الصليب واليهود 

 لذا فليغرح بوش باهل االنبار المرتدين الخونة الذين يدعمون الصحوة والصليب
 ففى السابق قاتل اهل االنبار الصلبيين واوقعوا خسائر كبيرة بهم ولو ارادوا 
 طرد الصحوة والصلبيين الستطعوا ذلك وبسهولة فالقوات الصلبيية ضعيفة 

 والصحوة بالتاكيد اضعف ولكن اهل االنبار خونة اهللا يدعمون الصحوة والصليب 
 بكل شئ والبد من االعتراف بهذا وربما يجيزون بعد ذلك زواج بناتهم من الصلبيين 

 لتقوية الروابط 
 لذا فاالنبار فقدت حينما ارتد اهلها عن دين محمد واعتنقوا الصليب ربا من دون اهللا 

فبئس الصفقة وبئس النهاية

    

>123الصفحة 1 من 3

 
 » 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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