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 للمشارآة في حملة المقاومة العراقية لنصرة غزة

 
 

 

مشارآات  10آخر 

دراسات في          »            األمرإلى من يهمه          »           )من بغداد الى غزة جهاد حتى النصر(االصدار المرئي /  اإلسالمي في العراقالجيش 10-2

 
تطورات (منتدى الحدث >   الرئيسيةاألقسام>  شبكة البراق اإلسالمية

 ) اإلسالميالعالم
نقال عن الكاتب( حفظه اهللا) أبو حمزة المصري (  لنجدة شيخنا المجاهد هبوا 

) ابو خالد السياف 

اسم 
تذآرني؟اسم المستخدمالمستخدم

آلمة 
تسجيل الدخولالمرور

التقويمقائمة األعضاء الشائعةاألسئلة

   العرضأنماط   الموضوعأدوات   
  1  # أيام  2منذ  

 ابو قصي البارقي
 عضو مشارك

 
August 2006: تاريخ االنضمام

  30: المشارآات

  )نقال عن الكاتب ابو خالد السياف ( حفظه اهللا )أبو حمزة المصري ( هبوا لنجدة شيخنا المجاهد 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 نحييكم بتحية اإلسالم العظيم فالسالم/ أخوة الدعوة والتوحيد والجهاد 

 آَمُنوْا ِإنَّ الَِّذيَن{:قال تعالى في محكم التنزيل .عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 
 َسِبيِل الّلِه َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِبَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِسِهْم ِفي

 َوَالَيِتِهم  َأْوِلَياء َبْعٍض َوالَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم ُيَهاِجُروْا َما َلُكم مِّنُأْوَلِئَك َبْعُضُهْم
 الدِّيِن َفَعَلْيُكُم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى مِّن َشْيٍء َحتَّى ُيَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروُآْم ِفي

 َوَلن{سورة األنفال) 72(} مِّيَثاٌق َوالّلُه ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصيٌرَقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم
 ُقْل ِإنَّ ُهَدى الّلِه ُهَو َتْرَضى َعنَك اْلَيُهوُد َوَال النََّصاَرى َحتَّى َتتَِّبَع ِملََّتُهْم

 َبْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن اْلُهَدى َوَلِئِن اتََّبْعَت َأْهَواءُهم
 سورة البقرة) 120(} َوَال َنِصيٍرَوِليٍّ
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 راهللا اآب... اهللا اآبر .. اهللا اآبر  ...لبيك اللهم لبيك 
 من حطم يا.. يا امة الرسول المعلم .. أهلنا يا ربعنا يا امة اإلسالم العظيم 
ودمرتم انتم اليوم شموخ الشيطان , أجدادآم صروح آسرى وهرقل 

 بتدمير مرآزي التجارة العالمي في بالد الصليب المشرك األمريكي
 الويالت تلو الويالت للعدو الصليبي والصهيوني يا من تذيقون, المنحرف 

...  العراق وبالد األفغان و وزيرستان هنا في بيت المقدس وهناك في
 والعدوان باإلعالن على أنها دولة الشر) بريطانيا ( اليوم تطل علينا 

,  الصليبي المشرك المنحرف للكيان األميرآي) أبا حمزة ( ستسلم شيخنا 
, أين حقوق اإلنسان ..  المسلمين فأين............ فحسبنا اهللا ونعم الوآيل 

 اللذين يهبون الستنكار الفعاليات أين... أين الناآصون .. أين المتشدقون 
 !!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟الجهادية في بالد الثغور والجهاد

أننا ال ولن نسكت , نناديكم آما ننادي أنفسنا قبلكم  /أخوة التوحيد والجهاد
وال ) فك اهللا أسره (  اللقيطة بتسليم شيخنا أبا حمزة على جريمة بريطانيا

وستكون ,  التمدد اإلسالمي الجهادي العالمي لن نسمح بذلك في ظل
ولتعلم حكومة الشر ,  أهدافنا الجهادية بريطانيا ومؤسساتها على رأس
,  نصلهم إلى عقر قصورهم الملكية حتى, والعدوان أنها مسألة وقت فقط 

 نناشد آافة إخواننا من ومن هنا..والتي ستهوي على رؤوسهم بعون اهللا 
 البريطانية في أهل الجهاد بضرب آافة المصالح والمؤسسات والمنشآت

وان ...  حتى تعلم بريطانيا أننا قوم ال ولن نقبل الضيم والظلم, العالم 
 .ساعة الحساب معها باتت قاب قوسين أو أدنى 

 رسورة الحج) 3(}  َفَسْوَف َيْعَلُموَنَذْرُهْم َيْأُآُلوْا َوَيَتَمتَُّعوْا َوُيْلِهِهُم اَألَمُل{
 عمر عبد( وليعلم العالم اجمع أننا ما ولن ننسى معاناة شيخنا الجليل 

وسنعمل معا وسويا حتى ضمان فك أسره وآسر قيده وقيد ) الرحمن 
خالد شيخ محمد و رمزي بن (  عمالقة العمل الجهادي إخواننا من

 نصل إلى ذلك لكم منا أجمل تحية جهادية والى أن.بعون اهللا ) الشيبة 
 االلتحام اإلسالمي العالي وإقامة دولة حتى اآتمال, معبقة بالدم والشهادة 

 األرضي و في مقدمتها ما يسمى الخالفة الراشدة على ربوع الكوآب
 َلَننُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّا{..أيضا ) الكرملين (و ) البيت األبيض ( 

 } َيُقوُم اْلَأْشَهاُدِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم
  غافرسورة) 51(

 
 وباهللا التوفيق... هذا 

 أخوآم أبو خالد السياف

 

  2  # أيام  2منذ  
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 نورة الكويتيه
 عضوة جديدة

 
July 2007: تاريخ االنضمام

  392: المشارآات

 ..حسبنا اهللا ونعم الوآيل 
  الشيخ ابو حمزه آان اهللا في عون

 وفك اسره وجعله في ميزان حسناته 
  الديناللهم عليك باعداء

 الذين يسومون عبادك العذاب 
 .. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك

 

  3  # أيام  2منذ  

 ابو قصي البارقي
 عضو مشارك

 
August 2006: تاريخ االنضمام

  30: المشارآات

 )نورة ( مشكور مرورك الكريم اختي الفاضلة 

 

 
  » الموضوع التالي|  الموضوع السابق «

 
 

 

 
 

 .16:30 الوقت اآلن. جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جرينتش

 قواعد المشارآة

  آتابة مواضيع جديدةال تستطيع
  آتابة ردود جديدةال تستطيع
  إرفاق مرفقات في مشارآاتكال تستطيع
  تحرير مشارآاتكال تستطيع

 تعمل رموز المنتدى
 تعمل االبتسامات

 تعمل  الصوررموز
  تعملال HTMLرموز لغة 

  إلىاالنتقال
تطورات العالم اإلسالمي(منتدى الحدث            اذهب(

 مواضيع مشابهه

آخر مشارآةردودالمنتدىآاتب الموضوعالموضوع

 07-12-2103) اإلسالميتطورات العالم(منتدى الحدث mohamedforces البراقهبوا لنجدت منتدى حنين با اهل
21:57

 07-12-1402) اإلسالميتطورات العالم(منتدى الحدث دوشكا حفظه اهللالشيخ حامد العلي.. جلسة مع أسرى غوانتنامو 
00:10

 المهاجر تصاميم بمناسبة آلمة القائد المجاهد أبي حمزة
 06-10-807) اإلسالميتطورات العالم(منتدى الحدث  البريديةمجموعة األنصارحفظه اهللا

23:32

 للشيخ سلسلة دروس... جلسة مع شباب بالد الحرمين 
 06-06-030 التحريضيةمنتدى الوسائط الدعوية والوسطيهالمجاهد أبو مصعب السوري حفظه اهللا

11:48

األعلى - األرشيف - االتصال بنا
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