
>212 من 1 الصفحة

صفحة لكل الموضوع ھذا من مشاركات 40 عرض

)http://shamikh1.info/vb/index.php (ا�س�م شموخ شبكة منتديات

)http://shamikh1.info/vb/forumdisplay.php?f=3 (ا�مة قضايا منتدى-   

)http://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=119770 ( #####فاعلون أنتم ماذا وتقولوا تدخلوا أن عليكم أقسمت#####-   -   

AM 01:13 2011-08-05الرعدالشيشانى

 #####فاعلون أنتم ماذا وتقولوا تدخلوا أن عليكم أقسمت#####

 

الرحيم الرحمن � بسم

�وصحبه آله وعلى محمد القتال الضحوك الملحمة نبى على والس"م والص"ة , الموحدين ناصر العالمين رب الحمد
ّ وسلم كثيرا تسليما

بعد أما

أعظم وماخفيا حدث مما ببعض علمنا وبعدما ا.نصارية � سيف أم العفيفة ا.خت خبر قرأنا بعدما ...اخوانى

فاعلون؟؟؟؟؟ أنتم فماذا

 !!!وشرفھن بل وعزتھن كرامتھن من ونالوا واذلوھن اخواتكم عرض ھتكوا
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فاعلون؟؟؟؟؟ أنتم فماذا
النساء يفعل كما ونفعل حواسيبنا وراء من سنجلس ھل

...السجون م>و فقد ؟؟؟ ا.سيرات قلة من ھل الخبر لھذا فعل ردة من نسمع وما ا.خبار ھذه نستقبل دائما لماذا

ھؤ.ء من نحن اين لكن وتكبروا وطغوا كفرھم فى الكفار تمادى لقد ياخوانى
العباد من قليل على بھا انعم بنعمة عليكم انعم قد � ان تنسوا .

شائبة تشوبھا . التى الصافية العقيدة وھى ا.
مث" كالتفجيرات الجھادية العلوم من الوفير العلم لكم � يسر وقد الجھاد بنعمة عليكم انعم وقد

 !!!شئ فى استخدمناھا و. شئ فينا تحرك وما ھذا كل

الموقع ھذا على الحاسوبية اجھزتنا خلف نقبع ا.ن لكننا لنا وييسره به يعجل ان � ونسأل والنفير الجھاد ننتظر جميعنا
ھذا فلماذا ا.رض على تمشى نووية قنبلة تجعلك علوم تتعلم ان تستطيع زر وبضغطة والمجاھدين الجھاد مناصرة ندعى

؟؟؟؟
والمذلة المھانة عيش رضيتم لماذا

وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا ألمانيا من تأتينا العفيفات اخواتنا اخبار نسمع جميعنا
؟؟؟؟؟ عنا ببعيدة الب"د ھذه ان تعتقدون ھل ياخوانى

. �...و

�ا.رض تحت من لھم نخرج ان نستطيع با
الصحراء غياھب من البحار وراء من نأتيھم

�كانت طريقة باى ھؤ.ء من يقتص ان يستطيع الشبكة ھذه على ھم من اغلب با
كانت طريقة باى محالة . منھم سنقتص لكننا
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عروشھم تدك مفخخة سيارة تجھيز نستطيع ا.
ودكوھم ب"دھم الى اذھبوا لكم اقول لن

ا.يمان أضعف وھذا وقنصلياتھم مراكزھم دكوا سفاراتھم دكوا لكن
لنجھزھا سيارة او شاحنة على الحصول نستطيع ا.

السيارة او الشاحنة ھذه بھا لنجھز المتفجرات تصنيع نستطيع اما
سفاراتھم اوكار الى بھا ندخل ان نستطيع اما

حرج و. فحدث التفجيرات فعن
جدا قوى س"ح انه فاعلموا الخطف عن تحدثنا اذا اما

صديقى عافية ا.خت عن ا.فراج مقابل سويسريين زوجين خطفوا باكستان فى فا.خوة
الدول؟؟؟ ھذه سياح من تفتقر ب"دنا ھل الخطف من نحن فاين

؟؟؟ المناسب الوقت فى نخطفھم حتى مواطنيھم او دبلوماسيھم مراقبة نستطيع اما
شديد بأس ذو لرجال يحتاج ولكنه المتفجرات لخبير يحتاج . فالخطف

؟؟؟ الرجال ھؤ.ء أنتم فھل

ھناك التفجيرات ھناك كثيرة اسلحة فامامنا والردة الكفر سجون من او. اخواتنا عن نفرج ان نريد نحن اخوانى يا
السكك خطوط يقطعوا ان الكفر ب"د فى ا.خوة يستطيع التخريب عمليات ھناك ا.غتيا.ت ھناك والمساومة الخطف

الكھرباء شبكات يخربوا ان يستطيعوا الحديدية
ا.يمان أضعف وھذا قلوبھم سيسكن الذى الرعب من فكفى كاذبة ب"غات يبلغوا ان يستطيعوا وايضا

�الموحدين � بعباد المساس على دولة ستتجرأ ما و� ا.خت لھذه شئ فعلنا ان ياخوانى و

شديد بأس ذو رجال ھؤ.ء العفيفات وراء أن وسيعلموا
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AM 01:17 2011-08-05ابومريم

اخواتنا يثبت وان قيودنا يفك ان � نسال

AM 01:23 2011-08-05المقدسي ايمن ابو

اخي قلت ما خير

ا.فعال ا. نحتاج ولكن
كلماتك تكون ان � واسال

الصادقين الرجال اذن في رنين

AM 01:24 2011-08-05الّشھيد فاز

https://180.235.150.135/~shamikh/vb/...d.php?t=119744

خيًرأ منكم � وأروا اJعلى في الّرابط إلى أدخلوا

AM 02:34 2011-08-05ابوجھيمان

الھدم الھدم الدم الدم

AM 02:38 2011-08-05التفجيرى العباس ابا

اخواتنا يثبت وان قيودنا يفك ان � نسال

AM 04:28 2011-08-05الخ"فة دولة جندي

وبركاته " ورحمة عليكم الس�م
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الرحيم الرحمن " بسم
ْبُھُم{ ُ بِأَْيِديُكْم َوُيْخِزِھْم َوَيْنُصْرُكْم َعلَْيِھْم َوَيْشِفَقاتِلُوُھْم ُيَعذ)  ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنِيَن َوُيْذِھْب "2

ُ َعلِيٌم َحِكيٌمَغْيَظ قُلُوبِِھْم َوَيُتوُب ُ َعلَى َمْن َيَشاُء َو"2 15-14التوبة:} "2
" أكبر و A الحمد و المنة

اللھم كن مع إخواننا المجاھدين كن لھم عونا معينا وناصرا ونصيرا
اللھم سدد الرمي وثبت ا�قدام
اللھم سدد الرمي وثبت ا�قدام
اللھم سدد الرمي وثبت ا�قدام

 )))َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َولَِكن2 "َ َرَمى((( 
و" أكبر على من طغى وتجبر

ةُ َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِيَن َولَِكن2 اْلُمَنافِقِيَن K َيْعلَُم(((  ِ اْلِعز2 2Aِوَنَو((( 
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� ���� � ����� ����� �� ����
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PM 01:59 2011-08-05العمرى

ب"ء من بھم ما ويرفع اخوتنا ينصر وان قيودنا يفك ان � نسال

PM 03:10 2011-08-05الفلوجة محب

عمال من وغيرھم سياح. الصليب عباد رؤوس قطف من إخواننا يمكن أن � نسأل
مجرمين ھناك ومسلمينا مستأمنين ھؤ.ء فھل
المزعومة حرياتھم علي � فلعنة

PM 03:49 2011-08-205الجھاد عاشق

المسلمات اخواتك على غيرتك على اخي خيرا � جزاك او.
الكفار بب"د يعيشوا . ان نساء رجال المسلمين على ھذا قبل لكن

Nِذيَن إِنN 97 : النساء [َمِصيراً َوَساءْت َجَھنNمُ َمأَْواُھْم َفأُْولَـئَِك فِيَھا َفتَُھاِجُرواْ َواِسَعًة ّ�ِ أَْرُض َتُكْن أَلَْم َقالَْواْ اJَْرِض فِي ُمْسَتْضَعفِيَن ُكنNا َقالُواْ ُكنتُْم فِيَم َقالُواْ أَْنفُِسِھْم َظالِِمي الَْمRئَِكُة َتَوفNاُھمُ ال

صلى قوله و.نارھما تراءى . : قال ؟ ولم ! � رسول يا : قالوا . المشركين أظھر بين يقيم مسلم كل من بريء أنا:
�."ب"دھم في المشركين مع أقام ممن الذمة برئت"سلم و عليه 

المجاھدون يسكت لن � شاء وان وعرضنا ديننا على حقا غيورين كنا ان الكفر ب"د في نعيش . ان لنا فا.فضل
المسلمات .خواتنا انتقاما جھادية بعمليات قلوبنا وسيثجون

PM 05:53 2011-08-05العراقي الفاروق ابو

الھدم والھدم الدم الدم بل

PM 07:56 2011-08-05الرعدالشيشانى
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:اقتباس

)1058580383 المشاركة (2الجھاد عاشق بواسطة كتبت اJصلية المشاركة

المسلمات اخواتك على غيرتك على اخي خيرا � جزاك او.
الكفار بب"د يعيشوا . ان نساء رجال المسلمين على ھذا قبل لكن

Nِذيَن إِنN 97 : النساء [َمِصيراً َوَساءْت َجَھنNمُ َمأَْواُھْم َفأُْولَـئَِك فِيَھا َفتَُھاِجُرواْ َواِسَعًة ّ�ِ أَْرُض َتُكْن أَلَْم َقالَْواْ اJَْرِض فِي ُمْسَتْضَعفِيَن ُكنNا َقالُواْ ُكنتُْم فِيَم َقالُواْ أَْنفُِسِھْم َظالِِمي الَْمRئَِكُة َتَوفNاُھمُ ال

قوله و.نارھما تراءى . : قال ؟ ولم ! � رسول يا : قالوا . المشركين أظھر بين يقيم مسلم كل من بريء أنا:
."ب"دھم في المشركين مع أقام ممن الذمة برئت"سلم و عليه � صلى

يسكت لن � شاء وان وعرضنا ديننا على حقا غيورين كنا ان الكفر ب"د في نعيش . ان لنا فا.فضل
المسلمات .خواتنا انتقاما جھادية بعمليات قلوبنا وسيثجون المجاھدون

خيرا � جزاك الحبيب أخى
العربية ب"دنا الى يھاجروا ان عليھم اوروبا مسلمو ان ھذا معنى ھل لكن
اوروبيون مسلمون ھم بل العربية بدولنا ع"قة لھم ليس عجم اساسا وھم كيف

وبريطانيا وفرنسا ألمانيا فى جدا كبيرة نسبتھم وا.ن
ستكون 2050 فى فرنسا ان يقال

ا.س"مية الفرنسية الجمھورية
المسلمين ديار الى الكفر ديار يھاجروا ان لھم يقال حق فبأى

.PM 08:08 اUن الساعة. GMT بتوقيت اJوقات جميع
>212 من 1 الصفحة

صفحة لكل الموضوع ھذا من مشاركات 40 عرض

التنظيمي اKنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم �ي تابعة غير مستقلة شبكة ا�س�م شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
لقاـوخ وعم� ماـــعل المنصورة الطائفة ھجـــن انتھجوا ممن وغربا شرقا الموحدين �خواننا ھو والمطلق التام ووKئنا انتمائنا لــب
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النشر قبل للرقابة خضعـت K المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر K ا�عضاء طرف من المنشورة المواضيع أن ماـك

اعينكم �قرار نسعى  /ا�س�م شموخ شبكة
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 يوماً منذ إع�ن دولة ا�س�م وأمل ا�مة القادم .. وستظل باقية بإذن �1761مضى 

��� ����	 �
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ھنا أو ھناا�خوة أصحاب ا/تصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر ا�نماط الخاصة دون إع�نات 

 

دعوة و الشبكة في التسجيل باب فتح [ #سارة بشرى# ــل

] )التفعيل خطوات/ ( ا�ع�م لوسائل
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أيمن / للشيخ - مصر في �ھلنا والبشر ا�مل رسائل # [ تقدم # السحاب # السابعة

 ]� حفظه - الظواھري

ً 33 مقتل :بكتيا // ا�مارة بنيران مروحية إسقاط في محت�ً جنديا

زرمت في المجاھدين

] مرصوص بنيان - بعنوان المرئي ا�صدار [ # تقدم # حطين مؤسسة # با/وردو
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أبي / المجاھد للشيخ ]) بـــاقيـــــة ا�س�م دولـــة إن ([ :: صوتية كلمة :: الفرقان

العدناني محّمٍد

شباب" - ھيں /ج نوجواں يه كى امت ميرى [ # تقدم # السحاب # المرئي ا�صدار

]" أمتي فخار أمتي
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  #13  

  #14  

 

منتدى قضايا ا�مة>  قسم المنتديات العامة>  منتديات شبكة شموخ ا�س�م 

#####أقسمت عليكم أن تدخلوا وتقولوا ماذا أنتم فاعلون 
#####

حفظ البيانات؟اسم العضواسم العضو

كلمة المرور

التقويمالتعليماتالتسجيل

 تقرير( أيقونة كن عونا �خوانك وساھم في رقي إع�منا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة 
)مشاركة سيئة 

12<2 من 2الصفحة 

 أدوات الموضوع 

 يوم4 منذ 

 الرعدالشيشانى
شامخ محرض

طالب في كلية شموخ ا�س�م العلمية

174المشاركات :  

اقتباس:

المشاركة ا�صلية كتبت بواسطة محب الفلوجة 
78�6 &  ' �
�� �96 /:; �� <4� =�>" ?��� @��A�  .B��( �C��D� �� 7���

�E� ��FC ��9�8G�� �9������ H�9C ����0�

I9��� &  ��� �E����J I�/�K�� 

اخى المھم ھو الخطف فا/سر فالمساومة ل�فراج عن اخواتنا
فو� لو كانت ھذه ا/خت اختنا من لحمنا ودمنا فو� لن يھدأ لنا بال حتى نفرج

عنھا بل ونقتص لھا
فالدم الدم الھدم الھدم

 يوم4 منذ 

 ابو بكر القحطاني
شامخ نشيط

693المشاركات :  
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  #15  

  #16  

�9� /:  L�M� ' � �6?/�� NO� '  &  7��6

 يوم4 منذ 

 صقر ا/ندلس
طالب في كلية شموخ ا�س�م ل<ع�م

1,283المشاركات :  

� المستعان

 يوم4 منذ 

 2عاشق الجھاد
شامخ جديد

35المشاركات :  

اقتباس:

المشاركة ا�صلية كتبت بواسطة الرعدالشيشانى 
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المشكلة اخي الحبيب الرعد انالعيش في ب�د المسلمين والعرب خاصة تحت
القوانين الوضعية ربما افسد و� اعلم من العيش في ب�د الغرب لكن بخصوص ما
قلته انا سمعت به سابقا فأذا كان ذلك فعليھم ان يقوموا مثلما يقوم به نصارى
مصر اليوم رغم قلتھم فيفرضون شروطھم على الدولة ذات الغالبية المسلمة

او مث� يكونوا لھم مدارس خاصة ومناطق خاصة ايضا يقيموا فيھا ولو جزء من
شعائر ديننا ا/س�مي الحنيف

لكن المشكلة ا/صلية سمعت قصص وخطب من اوربا وامريكا محزنة فالرجل
العربي المسلم ان بقى على دينه فماذا بذريته وھو مخالط الكفار يعني يقول
شخص القيت محاضرة على مسلمين ابائھم ھاجروا لبرطانيا يقول / يعرفون

العربية لغة القرأن فكيف بالضھر الرابع او الخامس او السادس
طبعا نحن / نعمم لكن ل�سف الغالبية ھكذا الكثير من الشخصيات الشبابية
والرياضية مسلمون لكن / تستطيع ان تميزھم من النصراني /ن الغرب

استوعبھم ثقافيا ولم يبقي لدينھم ال� القليل
وللحديث بقية ان شاء �

 يوم4 منذ 

 أسد الجيش
شامخ ذھبي

4,615المشاركات :  

نسأل � أن يمكن إخواننا من قطف رؤوس عباد الصليب.

 يوم4 منذ 
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Jihad Media Player 
شامخ محرض

طالب في كلية شموخ ا�س�م العلمية

334المشاركات :  

و ماذا عساي أكتب فض� عّما سأفعل
رّبي أغفر لي

12<2 من 2الصفحة 

» الموضوع التالي | الموضوع السابق «

تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيع) تستطيع
 كتابة ردود) تستطيع
 إرفاق ملفات) تستطيع
 تعديل مشاركاتك) تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة اSبتسامات

متاحة ]IMGكود [
معطلة HTMLكود 

ا)نتقال السريع إلى

.PM 10:53. الساعة ا^ن GMTجميع ا�وقات بتوقيت 

ا=على - ا=رشيف - منتديات شبكة شموخ ا4س2م

تنـويـه

بسم � الرحمن الرحيم

 شبكة مستقلة غير تابعة �ي تنظيم أو حزبشبكة شموخ ا�س�منحب أن نحيط علمكم أن 
أو مؤسسة من حيث ا/نتماء التنظيمي بل انتماؤنا وو/ؤنا التام والمطلق ھو �خواننا
الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعم� وخلقا كما أن
المواضيع المنشورة من طرف ا�عضاء / تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن

المواضيع / تخضع للرقابة قبل النشر

2011-1432 ©  الميثاق/ شموخ ا�س�م
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