
  

 

 

 
منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
من هنا فى الفلوجة نوجه ندااااااااااء عاجل الى قيادات تنظيم قاعدة الجهاد  

العالمى 

Welcome, 
 آخر زيارة لك كانت:  

 
Your Notifications: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
>12الصفحة 1 من 2

  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 منذ 20 ساعات 

 خير جند اهللا
 

عضو مجتهد

 
الدولة: امارة مصر االسالمية

المشاركات: 445 

 من هنا فى الفلوجة نوجه ندااااااااااء عاجل الى قيادات تنظيم قاعدة الجهاد العالمى 

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 
 من هنا فى منتدى الفلوجة نوجه نداء عاجل جدا

 الى
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 الشيخ أسامة بن محمد بن الدن والشيخ ايمن الظواهرى حفظهم اهللا 
 

 بضرورة اصدار بيان حول ما يحدث فى غزة 

 فقد سمعنا اصوات كثيرة هذه الساعات بينما غاب صوت الحق 

   

#  2    
  

 منذ 20 ساعات 

 خير جند اهللا
 

عضو مجتهد

 
الدولة: امارة مصر االسالمية

المشاركات: 445 

 

 من اراد منكم ان يسمع بيان للشيخ اسامة او الشيخ ايمن حول احداث غزة هاشم 
 

فليسجل طلبه هنا

   

#  3    
  

 منذ 20 ساعات 

 الموت لالمريكا
 

عضو

 
المشاركات: 

 95
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 اخي الحبيب ربما قريبا سوف تسمع اصدار صوتي 
 

 النه شيخنا الحبيب دائما يسال عن اخوانه المسلمين في كل مكان 
 

 فانتظر 
انا اثق بابن الدن اكثر من اخي

   

#  4    
  

 منذ 20 ساعات 

 ابوحفص المقدسي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 194

 

 اخواني الكرام ننتظر الطائرات وننتظر محمد عطا ورمزي بن شيبة مرة اخري 
اللهم سلم اللهم سلم

   

#  5    
  

 منذ 20 ساعات 

 جنود اهللا
 

عضو

 
المشاركات: 

 36

 

منتظرين لبيك يا شيخ الجهاد

   

#  6    
  

 منذ 20 ساعات 

 خير جند اهللا
 

عضو مجتهد

 
الدولة: امارة مصر االسالمية

المشاركات: 445 

 

وانا واهللا اول المنتظرين
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 خير جند اهللا
 

عضو مجتهد

 
الدولة: امارة مصر االسالمية

المشاركات: 445 

 

وبداخلى احساس قوى اننا سنسمع قريبا بهذا

   

#  8    
  

 منذ 20 ساعات 

 أبو عمر المصري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 910

 

 أنا ال أريد بيان من المشايخ
 

 أنا أريد من أخ طالب علم أن يحل لي مشكلة المصالح والمفاسد التي يتمسك بها علماء كبار يكفرون الحكام أيضا
 

 ال نريد بيان
 

 نريد تفجير
 

 قتل
 

 دمار لبني صهيون
 

نريد أن نذبح الال مبارك

   

#  9    
  

 منذ 20 ساعات 

 ابوعمر الظفاري
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 13

 

 ان شاء اهللا نسمع بيان عباره عن صواريخ من دولة االسالم تنهمر على الصهاينة 
 

واتمنى حقيقه ان يتزامن القصف مع اجتماع الحكام العرب حتى نريهم كيف يكون الرد الحقيقه والنصره الحقيقه للشعوب المسلمه
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 غبار خيل اهللا
 

عضو مجتهد

 
ِ قيد َ الشعب أسرى دونِ فيها #_# ككل ُ كنتٍ في بالد ٌالدولة: أسير 

المشاركات: 353 

 

 سبحان اهللا
 المجاهدين يمهدون الطريق إلى القدس بدمائهم و جماجمهم

 و اإلخوة يقولون أين القادة ؟
 

 بل أين نحن يا معشر القاعدين ؟؟؟
ا إليه راجعون .....ّا هللا و إنّإن

   

#  11    
  

 منذ 19 ساعات 

 محمد العتيبي
 

عضو مشارك

 
الدولة: بالد الحرمين

المشاركات: 171 

 

 صدقت أخي قريبا إن شاء اهللا سيثلج صدرنا ...
 

 قال شيخنا أسد الجهاد 2:
وتأكدوا بأن إخوانكم وأصدقائكم هم كل الجماهير المسلمة في مشارق األرض ومغاربها ، وعلى رأسهم المجاهدون في تنظيم القاعدة وباقي 

كم ّوسترون منهم ما يسرالجماعات التي تقاتل في سبيل اهللا ، يتألمون آلالمكم وينصرونكم بالغالي والنفيس ويتبرؤون من حكوماتهم ، 
 بإذن اهللا تعالى !!

   

#  12    
  

 منذ 19 ساعات 

 محب المقرن
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 614

 

 نكبر بيانا يأتينا حتى ساكنا النحرك األيدي مكتوفي نحن ونبقى اهللا حفظهما أيمن الدكتور أو أسامة الشيخ التنتظروا ياإخوة
 .الشكر سجود ونسجد اهللا ونحمد
 .أوروبا أو المغرب أو تونس أو مصر في سواء مكان كل في اليهود أوصال قطعوا بالعمل عليكم ياإخوة
 .أيضا ومعابدهم- اهللا أجلكم -الكبار وخنازيرهم أحبارهم استهداف على إعملوا
 في وقتالهم الجنة في وقتالنا لهم والمولى موالنا فاهللا تتأخروا وال التتوانوا اهللا رحمه الذباحين أمير طريقة على ياإخوة الذبح
.اهللا بإذن النار
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#  13    
  

 منذ 19 ساعات 

  صاحب
عضو مشارك

المشاركات:  
 124

 

 قادة الجهاد ال يقبعون في فنادق خمسة نجوم حتى تسمع تصريح في نفس اليوم أو في اليوم التالي !
هناك وضع أمني يساهم في تأخر البيانات .

   

#  14    
  

 منذ 16 ساعات 

abu hafes 
 

عضو مشارك

 
avec mes freres les moudjahedines :الدولة

المشاركات: 188 

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة محب المقرن 
 نكبر بيانا يأتينا حتى ساكنا النحرك األيدي مكتوفي نحن ونبقى اهللا حفظهما أيمن الدكتور أو أسامة الشيخ التنتظروا ياإخوة
.الشكر سجود ونسجد اهللا ونحمد

 
 

 .أوروبا أو المغرب أو تونس أو مصر في سواء مكان كل في اليهود أوصال قطعوا بالعمل عليكم ياإخوة
.أيضا ومعابدهم- اهللا أجلكم -الكبار وخنازيرهم أحبارهم استهداف على إعملوا

 
 في وقتالهم الجنة في وقتالنا لهم والمولى موالنا فاهللا تتأخروا وال التتوانوا اهللا رحمه الذباحين أمير طريقة على ياإخوة الذبح
.اهللا بإذن النار

 
barek allah fikoum mon frere

   

#  15    
  

 منذ 15 ساعات 

 أبو عمر المصري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 910
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 اي واهللا
 

 متى نبقى ننتظر ردود المجاهدين ونحن كالنساء
 

 أليس لنا عقول مثلهم ؟
 

 أال نستطيع تعمير عالقتنا مع اهللا تعالى مثلهم ؟
 

 تاهللا وواهللا ما المانع اال أمر واحد
 

 أننا مجاهيل وال نعرف بعضنا
 

 وبعضنا من كالب الردة جواسيس الكفر
 

لذا فال حل اال باالجتهاد الفردي ودعوة اهللا أن يوفقنا لمعرفة بعضنا

   

>12الصفحة 1 من 2

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
 

تعليمات المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is متاحة
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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