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 تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل 
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  العالمين رب هللا الحمد
  . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على والسالم والصالة

  :بعد أما
 : وبعد وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم الحبيبة المسلمة أمتي

 
 ما واإلنسانية والحرية العدل قيم أن بوضوح يؤكد , المغتصبة فلسطين أرض على الصهيوني الكيان لقيام الستين بالذكرى دوليين زعماء بمشاركة اليهود احتفال فإن
 يأكل فيه القوي قانون والناب الغاب قانون فهو , العصر هذا في السائد القانون حقيقة ورائها وتخفي , المستضعفين لمخادعة يرفعونها جوفاء شعارات إال هي

 والنهي األمر وإنما ضعيفا كان إن حق لصاحب عندهم مكان فال عليه الهوان يسهل يهن ومن بز عز فمن الذئاب أكلتك ذئبا تكن لم إذا السباع قانون , الضعيف
 .مبطال كان وإن القوة لصاحب

 
 وإذا , قدموا ما إلى أفضوا قد عهدهم في فلسطين لبتُس الذين كانت فإذا , عقود تسعة اليهود ثم النصارى أيدي في فلسطين سقوط على مضى لقد المسلمة أمتي
 .والوثائق الحقائق ماتؤكده وهذا , عروشهم لهم لتسلم واألقصى بفلسطين ضحوا قد والرؤساء الملوك كان

 
 الدعوة لمصلحة ذلك أن زاعمين , وجامعاتهم ومعاهدهم مناصبهم لهم وتسلم وجاههم شرفهم لهم ليسلم إليهم وركنوا الحكام داهنوا قد العلماء من كثير كان وإذا
 مسؤول منا واحد وكل , الكعبة ورب برقابنا معلَّقة هي بل المسؤلية من معفيين غير فإننا , الفلسطينية القضية بكل ضحوا قد والكبراء السادة هؤالء كل كان فإذا

  .غزة في المستضعفين أهلنا وفاة عن بحسبه
 الوحيدون أنهم حيث الكنانة أرض فرسان إخواننا على , الحصار هذا فك بشأن الواجب مايكون وآكد الظالم الحصار ذلك بسبب العشرات بعد العشرات مات وقد
 قتل في وهامان بفرعون المتشبه غزة أطفال قاتل المتحجر القلب صاحب المتكبر الجوَّاظ العتل ذلك وإسقاط الحصار هذا فك على العمل عليهم فيجب حدودها على

 .مايستحقون اهللا من أعوانه وعلى عليه قبل من إسرائيل بني أطفال
 

 وإني العبر ألخذ ويتدبروها الفشل أسباب يدرسوا أن اليوم جيل على بد فال , الماضية العقود خالل فلسطين تحرير دون حالت إخفاقات من ماوقع نستدرك ولكي
 : أقول وإبتداءا بها الوقوع لتالفي الخلل مواطن بعض بذكر ذلك في معكم ٌمساهم

 
 الجديد السياسي بالوضع األعظم سوادها معرفة عدم من أوتيت وإنما , فلسطين السترجاع والجهاد بالتطوع الراغبين الصادقين قلة من يومها َتؤت لم األمة إن

  .العثمانية الدولة غياب بعد الناشئ
 الحريصيين الشرعيين أمرها والة هم الوكالء هؤالء أن األمة وظنت بالدنا في وكالءهم نصبوا الذين , للصليبين المنطقة في األولى الكلمة أصبحت الحين ذلك فمنذ
 القضية على فاستأمنوهم فلسطين استرجاع أهمها ومن بواجباتهم سيقومون بأنهم الحكام هؤالء وصدقوا الناس فاطمئن ورائهم من ويقاتل بهم يتقى والذين عليها
 .الحذر يؤتى مأمنه ومن

 
 أعداؤه عليه فتواطأ , الذئاب من يحفظها ولكنه رعايتها راعيها يسيئ مسبعة أرض في الشافية كالغنم حالها فكان األمة حال توضيح و الختصار مثاال أضرب وهنا

 , لذلك تستجيب ال ولكنها إفتراسه عن الذئاب تتوقف أن القطيع يأمن ٍيوم كل ففي فسادا الغنم في فعاثوا أعدائنا ومن جلدتنا بني من بذئاب وإستبدلوه وقتلوه
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 .حالنا فهذا محله في ليس األمل هذا أن عاقل يشك وهل
 

 والملك وأبناؤه حسين الشريف مقدمتهم في عرب زعماء مع بريطانيا فتواطأت الصليبية الغرب ذئاب من األمة تحمي العظام عالتها على العثمانية الدولة كانت
  .حسابنا على مصالحها ويحفظون سياستها ينفذون لها وكالء بريطانيا نصبت ثم ذلك وتم , العثمانية الدولة وإسقاط قتال على معها تواطؤوا سعود آل عبدالعزيز

 الغنم إفتراس عن تتوقف ال الذئاب كحال فحالهم , ثرواتنا وإفتراس ديننا محاربة عن سيتوقفون الصهيوني الصليبي التحالف وكالء أن إنسان يظن أن الحماقة ومن
 

 ُاألسد رعيها تولى عنها َونام *** ٍمسبعة ِأرض في ًغنما رعى ومن
 

 علموا لما , الصادقين األمة أبناء من فكثير خطرهم من التخلص و الصليبين وكالء لمواجهة عمل من عليها يجب بما قيامها عدم من أتيت اليوم األمة كانت وإلن
  .فلسطين وإسترجاع الخالفة وإعادة اإلسالم تحكيم إلى تدعوا إسالمية جماعات إلى وانضموا منهم ونفروا أبغضوهم ألمريكا البالد حكام بتبعية

 يتخلوا أن بين وخيروهم عليهم الضغوط فشددوا خير من أرادوه لما السعي في الحكام يمهلهم لم كما جدا ثقيل األمر أن وجدوا الجماعات تلك قادة أن والحقيقة
 وسموا اهللا سبيل في الجهاد وتركوا األول الخيار إلى فركنوا والقتل التعذيب أو اهللا سبيل في الجهاد وهو اإلسالم دولة إقامة من يمكنهم الذي الشرعي السبيل عن

 . باهللا إال والقوة حول وال معا والمجاهدين وذموه عنفا للطواغيت المجاهدين قتال
 

 زورا الدعوى ومصلحة اإلسالم بإسم بشرعيته واإلعتراف وطاعته الحاكم دائرة إلى أعادوهم الحاكم تبعية من للخروج سعوا الذين أعادوا أنهم هذا فعلهم وحقيقة
 . سنة تسعين منذ فيها الدوران األمة بدأت التي المفرغة الحلقة في يدورون مازالوا الصادقين األمة أبناء من كثيرا فإن لذا وبهتانا

 
 

 العرب بطواغيت تكفري أن لكي آن أما , عنيد جبار كل تتبعين وأنتي الخطوب وأرهقتك الجراح أثخنتك لقد التيه هذا من تخرجي أن لكي آن أما المسلمة أمتي
 الزعيم السبيل ذلك إلتزم ولقد تعالى اهللا دين في بين واضح فلسطين وإسترجاع والسعادة والسؤدد والكرامة العزة سبيل فإن موريتانيا إلى اندونيسيا من والعجم

 إلسترجاع السبيل لنا فيتبين العقود هذه خالل العرب حكام بها قام التي األعمال وبعض , بها قام التي األعمال بعض بين وبمقارنة األيوبي الدين صالح البطل
 . اهللا بإذن فلسطين

 
دُّ ََش أُّاهللاَ وْواُرَفَ كَينِ الَّذَسَْأفَّ بَُكن يَ أُّى اهللاَسَ عَينِنِمْؤُْم الِرِّضَحَ وَكَسَْفالَّ نِ إُلَّفَكُ تَ الِّ اهللاِيلِبَي سِ فِْلاتَقَف/ فصالح الدين إلتزم بتعاليم اإلسالم وقرأ قول اهللا تعالى : (( أوال 

 )) ًيالِنكَدُّ تََشأَا وًسَْأب
ر بمحو آيات القتال فأيقن أن السبيل لكف بأس الكفار هو بالقتال في سبيل اهللا وأما حكام العرب فأعرضوا عن تعاليم اإلسالم ونظروا في تعاليم أمريكا فوجدوها تأم

 .والجهاد من مناهج التعليم وتأمر باإلستسالم تحت اسم السالم فقرروا باإلجماع أن السالم مع الكيان الصهيوني خيارهم اإلستراتيجي فبئس ما قرروا

 
 

 حكام وأما الصليبين ضد الجهاد على األمة تحريض في ويساعدهم به للعمل الجهاد ميادين في حتى العلم يطلب الربانيين العلماء يصاحب كان الدين صالح/  ثانيا
 وقاموا وعمالئها أمريكا جهاد عن الجيل فتية ليثبطوا السوء لعلماء اإلعالم مجال وفتحوا , السجن أودعوه أبى ومن ليسكتوهم بوظائفهم العلماء أسروا فقد , العرب

  .شرعيون أمر والة العمالء الحكام أن بالزور وشهدوا المجاهدين في بالطعن
 

 هذه نقضوا قد هؤالء أن يعلم ألنه اهللا إال إله ال يقولون كانوا وإن المسلمين ضد الصليبين مع جنب إلى جنبا قاتلوا الذين وأعوانهم األمراء قاتل الدين صالح / ثالثا
 كما اإلرهاب على الحرب مظلة تحت وأهله اإلسالم يقاتلون بوش بقيادة الكبرى الصليب راية تحت وقفوا فقد العرب حكام وأما , هذا بفعلهم العظيمة الكلمة
  .تكفيريين خوارج قالوا المجاهدون قاتلهم فإذا ظاهرة ردة وتلك زعموا

 
 من وجمع العام المفتي بينما , ضدهم الجهاد ليبدأ وكيله أو بريطانيا ملك رتشرد موافقة يشترط وال للجهاد المتطوعين الشباب يقبل كان الدين صالح/  رابعا

 .سابقا الصحوة شيخ يتقدمهم الحرمين بالد في الرسميين وشبه الرسمين العلماء
 ِتستح لم إذا األولى النبوة كالم من الناس أدرك مما إن : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال وقد الرياض في أمريكا وكيل من إذنا األمريكيين لقتال يشترطون

  "ماشئت فاصنع
. 
 

 وأما في مصر فالمرشد العام يشترط موافقة وكيل بوش هناك لكي يرسل عشرة آالف مجاهد ليقاتلوا اليهود فأي استخفاف هذا بعقول الشباب . 
 

قة خالف ذلك فإذا وفي لبنان يقول حسن نصر اهللا إنه اليريد أمواال , ألن لديه أموال طاهرة زكية كما زعم وال يحتاج رجاال ألن عنده من الرجال مايكفي , ولكن الحقي

بية لحماية اليهود فلقد كان صادقا ولديه مايكفي فلم لم يواصل القتال لتحرير فلسطين وتخليص أهلنا من أيدي اليهود , بل على العكس من ذلك فقد رحب بالقوات الصلي

يان الصهيوني , ومن هنا أظهر الحقيقة األمين السابق للحزب صبحي الطفيلي والذي قال إن كوفي عنان جاء إلى لبنان والتقى قادة الحزب لتوفيق اإلتفاق بين الحزب والك

 كان رفضه لقبول المجاهدين المتطوعين .
 اتبعه الحكام العرب ذلك ألن ذلك يتعارض مع اإلتفاق المبرم وبذا يتضح الفرق بين المنهج الذي اتبعه صالح الدين األيوبي بقتال الكفار لكف بأسهم , ومنهج أمريكا الذي
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إن رفع بعضهم شعار المنهج اآلمر باإلستسالم للعدو , كما اتضح منهج العلماء والجماعات واألحزاب الذين يدورون في فلك الحكومات وهذا هو الضالل المبين , فهؤالء و

 اإلسالم هو الحل فال تنخدعوا بهم فاعترافهم بالحكام الطواغيت يناقض شعارهم .
قوانين تشريعية فحالهم كما لو أن رجال في صدر اإلسالم قال إن اإلسالم هو الحل وإن أبا جهل وصناديد قريش من والة األمر , وهو ملتزم بما تصدره دار الندوة من 

 وضعية فهل يشك مسلم عاقل بأن هؤالء قد ضلوا ضالال بعيدا .
 

ة المنهج مقدمة وأني عندما أصف الجماعات اإلسالمية بواقعها الحقيقي فإن ذلك من باب التناصح والنصح لألمة , وحرصا مني على تحذيرها من إنحراف مسارها فسالم

المنهج الذي أنزله على سالمة الدول والجماعات واألفراد وسالمة هؤالء عندما تتصدام مع سالمة المنهج فهي في الحقيقة سالمة موهومة , فالسالمة كل السالمة في إتباع 

 اهللا تعالى على نبينا محمد صلى اهللا عليه وسلم . 
رة دين اهللا بما وإن المداهنة في الباطل فضال عن كونها معصية فهي تعين اآلخرين على السير في طريق الضالل , وال توصلهم لنصرة الدين كما يدعون ويتوهمون فنص

 شرع ال بما يحدثه المحدثون في الدين من بدع فهؤالء المداهنون لن يحرروا األقصى ولن يسترجعوا القدس , وإنما سيسترجعها 
 فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى..

 فتية عندهم عقيدة الوالء والبراء مقدمة على الملوك واألمراء..
 فتية ال يتنظرون الكبار إن قعدوا وال يستفتون السادة إن فسدوا..

  يستظلون بظلهم.ٍفتية مصدرهم في التلقي ليس قوانين األمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية أو طواغيت الشرق أو علماء وقادة جماعات
ية التعبير وليس مصدرهم في التلقي تحاليل سياسية من إعالم مغرض ال يلتزم بشرع اهللا , يستهزئ بشعائر الدين تحت إسم الفكاهة وينشر الزندقة تحت مسمى حر

 ويسعى لتشويه المجاهدين وتخذيلهم .
ي خلفي فتعال فاقتله وإنما مصدر هؤالء الفتية في التلقي كتاب اهللا تعالى وسنة نبينا صلى اهللا عليه وسلم , فإذا ناداهم الشجر أو الحجر يامسلم ياعبد اهللا هذا يهود

 أو ممن يعترف به , لكي يقوموا بتنفيذ أمر اهللا تعالى ٍانطلقوا كالشهاب يضربون الرقاب وألن يخروا من السماء على األرض أهون عليهم من أن يشترطوا إذنا من طاغوت

 وأمر رسوله صلى اهللا عليه وسلم . 
 

لى فلسطين إال بقتال وختاما أقول إن السبيل لتحرير فلسطين واضح بين النظرية ولكن إذا ماتم تنزيل األمر إلى أرض الواقع نشأ الخالف فمعلوم أنه السبيل للوصول إ

 الحكومات واألحزاب التي تحيط باليهود وتحول بيننا وبينهم وعند ذلك يصيح كثير من الناس ويقولون كيف تقتلون من يقول ال إله إال اهللا .
 

  .قرون عشرة األسر في األقصى ولبقي , القدس لتحرير العملية ِالخطوات وبين بينه لحالوا , بعده وما الدين صالح زمن ٌوكلمة ٌقوة هؤالء لمثل كان ولو
 , اهللا إال إله ال أن يشهدون وهم , الزكاة مانعي قتال على عنهم اهللا رضي الصحابة أجمع فقد , دينهم اليفقهون أنهم منها ٍعدة ٍأمور بين يدورون القوم فهؤالء

  .اإلسالم أركان بقية ويقيمون
  .المسلمين ضد النصارى مع ويقاتلون , الوضعية بالقوانين اإلسالم استبدلو الذين بالحكام فكيف

  . والخالن األهل ومفارقة األوطان هجرة من الجهاد تكاليف تحمل عن عزائمهم وخارت , العدو قتال عن نفوسهم جبنت قد هؤالء أن آخر ٌوإحتمال
 إياكم يقولون ثم , خارجي ٍمسلح ٍبدعم أو عسكري ٍبانقالب إما الحكم إلى وصلوا وقد , اهللا أنزل ما بغير يحكموننا فالحكام اليعقلون الذين من هؤالء يكون وقد

  .السالح وحمل
  .دينه وضعف مروءته قلت من إال , إختيارا السالح عن يتخلى ال وأقول

  )) .ًيالِدَْبت واُدَّلَب اَمَو ُرَِظنتَي مَّن مُهْنِمَو َُهبَْحن ىَضَق مَّن مُهْنِمَف ِهَْيلَعَ اهللاَّ واُدَاهَع اَم واُقَدَص ٌالَجِر َينِنِمْؤُْمال َنِم (( تعالى اهللا قول قرأوا فالمجاهدون
 

  . اهللا بإذن ًتبديال نبدل ولن العهد على ونحن , بقي ومن نحبه قضى من الحالين كال في عنهم اهللا رضي األوائل الصادقين الرجال بأيدي السالح كان فقد
  . اهللا بإذن الراشدة الخالفة واسترجاع ,واألقصى فلسطين لتحرير , سبيل من الجهاد سوى ليس الجيل فتية فيا

  .بالثغرات ٌومليء , جدا ضعيف ٌكيان فلسطين أرض فوق الصهيوني الكيان أن لكم ؤكدُأ و , فلسطين إلى أقربها سيما وال ساحاته على فاحرصوا
  .المنطقة حكام من وكالئه و الغرب من ٍودعم ٍحبل بدون , كبير ٍإسالمي ٍمحيط في , البقاء لمقومات ٌفاقد أنه اليقين علم يعلم وهم
  .فلسطين السترجاع ٍحقيقية ٍلحرب واحدة ًمرة وال يتعرض لم أنه إلى ًإضافة لبقائه األسباب أكبر من وهذا
 ٍواحدة ٍحرب ثمة تكن لم أنه يعلم , الحروب هذه حقيقة على المطلع إن فأقول فلسطين ترجع ولم اليهود وقاتلوا حروب عدة العرب خاض لقد القائل يقول وقد

  .لنجاحها المطلوبة الشروط غياب عن فضال فلسطين تحرير بغرض , الحروب هذه من ٍجادة
 يصدق فهل , كلوب البريطاني الضابط هو 8 4, بحرب عرفت سنة ستين قبل األولى الحرب في شاركت التي العربية الجيوش لجميع العام القائد أن نعلم أن ويكفي

 .فلسطين السترجاع جادون العرب أن عاقل
 بن عبداهللا السابق للملك وليس , الحقيقة القوة صاحب وهو األردني للجيش ًرئيسا الضابط ذلك وضعت التي وهي لليهود فلسطين سلمت التي هي فبريطانيا
  . فقط والعلم اإلسم إال الشريف

  .للخيانة نموذج وهي تمثيلية إال الحرب تلك كانت فما
  .رمضان من العاشر حرب إال به بأس الً إعدادا لها أعد ٌحرب هناك فليس , الدائمة ثم المؤقتة بالهدنة مباشرة عقبها قبلوا فقد

 .حصل الذي وهذا فلسطين تحرير وليس , اتفق ما كيف سيناء استرجاع همه كان , السادات أنور السابق المصري الرئيس الحرب لهذه األعلى القائد ولكن
 لتحرير تكن ولم , النفس عن للدفاع حرب فهي الطبيعي سياقها في وضعها فعند ‘ فادحة خسائر اليهود فيها تكبد والتي عامين قبل لبنان جنوب في الحرب وأما

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148375



  .فلسطين
 

  .لضعفه حدوده حماية عن ًفضال , ومقاومته جهاده عن الحكومات تخلي بسبب وإنما ,قوته عن ًاناشئ يكن لم اليوم إلى الصهيوني الكيان بقاء أن يظهر وبذا
 

 المجاهدون مابذله معشار عشر يحتمل وال ,أفغانستان في الروس إلسقاط , قبل من المجاهدون بذله ما معشار عشر يحتمل ال الصهيوني الكيان إن لكم أؤكد وإني
  .العراق في وعمالئها أمريكا لضرب اليوم
 .الجهاد سبيل والتزمي ِبنفسك ثم باهللا فثقي , الحكومات جهود وليست , أمتي أبنائك جهود الجهود تلك وكل

  .اهللا بإذن القوة هذه أنتم تكونوا أن فعسى إلسقاطها قوة من لها البد ضعفها رغم النخرة فالخشبة , لسقوطه يكفي ال وحده الصهيوني الكيان ضعف أن واعلمي
 

  : الجـيـل فتية فيا
 
 
 
 
 
 

  ُوالخور ُالجبن َالمَع َانُِمائَزَع ِيُنلَأَْست
 ُرَـرَض اََهل ٌـاتَياسِس َانُِمالَوَع تَألَم دَقَو

  َُرطـَالخ ُنُمـَْكي اَيهِوف َاَنتَيدِقَع ْنِم َنِوهُِتل
 َكُتـَحنِم ِـفـرُالك ُـادَهِج ىَظمُع ًياقوة خيَأ
 َكُتـَنَج ُوتَالم َنتَوأ ُاهَخشَت ُوتَالم َنتََأأ

 ٍوتخذيل ٍبتصويت َقوَي َْنل ِالدين ُودُمَع
ِـيـلِالج ًفتية ًيناَِمي جديُالي ِيفَالس ُغيرَف

 
 
 
 
 
 

 العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر
 

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على سلم و اللهم وصلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وال تنسونا من صالح دعائكم 
 
 
 
 
 
 
 

إخوانكم في 
 
 

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148375



 
 

نخبة اإلعالم الجهادي

    

 األعضاء 20 قاموا بالدعاء لنخبة اإلعالم الجهادي لمشاركته القيمة هذه

محب  (اليوم), محارب األنصاري (اليوم), ahmad29 (اليوم), أبوعلي99 (اليوم), أبو عمر الغزاوى (اليوم), متفائلة (اليوم), *أخت الشهيد*
باغي  (اليوم), بالل الكبيسي (اليوم), ابو مصعب البيضا (اليوم), الغضب األسود (اليوم), الزهراء (اليوم), مناصر المجاهدين (اليوم), اإلرهاب

 (اليوم), قتادة (اليوم), فارس مصرى (اليوم), صقر الصقور (اليوم), سيف النصر (اليوم), magdy1000 (اليوم), kurtuba99 (اليوم), الهدى
 (اليوم)كايدهم

#  2    
  

 AM 02:01 ,اليوم 

 عبد اهللا الشمالي
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: أرض اهللا الواسعة
المشاركات: 694 

قام بالدعاء: 0
دعي له 153 مرات في 88 

مشاركات 

بارك اهللا فيكم

__________________ 
 بين يجمع أن السعودي اإلعالم أمكن كيف أدري فما التوحيد لبالد صديقتان دولتان هي وبريطانيا أمريكا كانت فإذا..

)وجل عز باهللا والكفر الشرك وبين التوحيد بين , النقيضين
 في الكفار إحاللها في اهللا شريعة خالفت ألنها لها أستجب لم السعودية الدولة لودعتني: (وقال المؤتمرين قصة ذكر ثم

).اإلسالم دار عقر هي بالد
 سلسلة الهدى والنور461 من:الشريط اهللا رحمه األلباني الشيخ

 
 
 

 . أماه يا لبيك : المؤثر المرئي اإلصدار
 
 

http://www.archive.org/download/labayka/labayki.wmv

    

#  3    
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 أبو صهيب الشامي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 156 
قام بالدعاء: 82

دعي له 46 مرات في 36 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا على جهودكم المباركة ونسأل اهللا لكم دوام الهمة والنشاط . 
ودوام خدمة الجهاد والمجاهدين وبارك اهللا بكم 

__________________ 
اهللاَّ ِيلِبَس يِف َونُدِاهَجُْمالَو ِرَالضَّر ِيولُأ ُرْيَغ َينِنِمْؤُْمال َنِم َونُدِاعَْقال يَِوتَْسي ال(

 َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَف ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب ِ
) ًيماِظَعً راَْجأ َينِدِاعَْقال َىلَع َينِدِاهَجُْمال ُاهللاَّ َضَّلَفَو َىنْسُْحال ُاهللاَّ َدَعَو ًّالُكَو ًةَجَرَد َينِدِاعَْقال َىلَع ْمِهِسُْفَنأَو ْمِِهالَوْمَِأب
 :95)النساء(

    

#  4    
  

 AM 02:13 ,اليوم 

 متفائلة
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 249 
قام بالدعاء: 222

دعي له 215 مرات في 48 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
::: ٌوْهَلَ وٌبِعَالَّ لِا إَيْ الدُّنُاةَيَحْا الَمَو :::

 
:::  َونُلِقْعَ تَالَفَ أَونُتَّقَ يَينِ لِّلَّذٌرْيَ خُةَرِ اآلخُلدَّارَلَو :::

    

 العضو التالي يدعوا لمتفائلة لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)عاشق المهاجرين

#  5    
  

 AM 02:31 ,اليوم 

 عبد اهللا الشمالي
 

مخلص مجتهد
 

اإلقامة: أرض اهللا الواسعة
المشاركات: 694 

قام بالدعاء: 0
دعي له 153 مرات في 88 

مشاركات 
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 روابط للتحميل :
 

http://rapidshare.com/files/115914664/osama.doc.html  
 

http://www.zshare.net/download/12227488bb4293d2/ 
 

http://www.ezyfile.net/lj1cpu50t6p2/osama.doc.html 
 

http://rapidshare.com/files/115915268/osama.doc.html  
 

http://rapidshare.com/files/115915769/osama.doc.html

__________________ 
 بين يجمع أن السعودي اإلعالم أمكن كيف أدري فما التوحيد لبالد صديقتان دولتان هي وبريطانيا أمريكا كانت فإذا..

)وجل عز باهللا والكفر الشرك وبين التوحيد بين , النقيضين
 في الكفار إحاللها في اهللا شريعة خالفت ألنها لها أستجب لم السعودية الدولة لودعتني: (وقال المؤتمرين قصة ذكر ثم

).اإلسالم دار عقر هي بالد
 سلسلة الهدى والنور461 من:الشريط اهللا رحمه األلباني الشيخ

 
 
 

 . أماه يا لبيك : المؤثر المرئي اإلصدار
 
 

http://www.archive.org/download/labayka/labayki.wmv

    

#  6    
  

 AM 02:33 ,اليوم 

 سيف النصر
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,842 
قام بالدعاء: 381

دعي له 166 مرات في 102 
مشاركات 

جزاكم اهللا عنا خير الجزاء

__________________ 
ȿ}Ćǩ ɍĆȪćȱɀćȱ ǟɀĈȶĆȸĊɅ ćȪĊǪĆȰćȥ Ĉȅ ɄĆǤĈȰɆĈƋǃǟ 

Ĉ
Ǖ ĆȵĊɀĆǧǟĄǣ ĆȰĊǕ ĆǵĊɆĆǒǠĄȿ ĆȱĆȮĈȸĊǩ ɍ ĆȊĊȞćȀćȷȿĆȿÛ ĆȱĆȺĆǤĊȲćɀĆȮƋȹćȴĊǣ ĈȊĆɄĊǒąȵ ĈȸĆȱǟ ĊǺĆɀĊȣĈȿ ĆȱǟĊǲćțɀĈȿ ĆȹĆȪĊȌąȵ ĈȸĆɉǟ ĊĆȵĊɀĆȯǟĈȿ ĆɉǟĊĆȹĊȦćȄĈȿ ĆȶƋǮȱǟĆȀĆǧǟĈȿ ĆǣĆȀƍȊĈ 

ǣǠƋȎȱǟĈȀĈȸɅĆǾƋȱǟ ÛĈȸɅĆǙ ĈǽĆǕ ǟĆȍĆǣǠĆǪĊȾćȴĊȵ ćȎĈǤɆĆǦĄȩ ĆȱǠćǙ ǟɀĈǃ ǠƋȹĈƋ
Ĉ

ȿ ĆǙĈǙ ǠƋȹĈȱĆɆĊȼĈǿ ĆǱǟĈȞćȷɀĆǕ ÛćȱȿĆǞĈȬĆȝ ĆȲĆɆĊȾĈȴĊȍ ĆȲĆɀĆǧǟĄȵ ĈȸĊǿ ĆȾƍǣĈȴĊȿ ĆǿĆǵĊȶĆǦĄȿ ĆǕćȱȿĆǞĈȬĆȽ ćȴćȱǟ ĊȶćȾĊǪĆǼćȷȿĆ{
 

    

#  7    
  

 AM 02:34 ,اليوم 

ahmad29 
 

مخلص متألــق 
 

المشاركات: 1,020 
قام بالدعاء: 647

دعي له 119 مرات في 82 
مشاركات 
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 جزاكم اهللا خيرا على جهودكم المباركة ونسأل اهللا لكم الثبات على الحق آللهم آمين .
 

وحفظ اهللا أمير وقائد الجيوش اإلسالمية ابا عبد اهللا اسامة بن الدن آللهم آمين .

__________________ 
 شبكة الفردوس الجهــادية

 www.al-firdaws.org
 

www.al-firdaws.info 
 

اللهم انصر إخواننــا المجاهدين
اللهم انصر إخواننا في حركة فتـح اإلسالم

 
وإحفظ قادة المجاهدين اللهم امين

    

#  8    
  

 AM 02:49 ,اليوم 

 حرية اسالمية
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 956 
قام بالدعاء: 2,062

دعي له 136 مرات في 121 
مشاركات 

جزاكم اهللا خير الجزاء

__________________ 
 * * * إليه وأتوب القيوم الحي هو اال اله ال الذي اهللا أستغفر* * * 

 
    

#  9    
  

 AM 03:14 ,اليوم 

kurtuba99 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 5,879 
قام بالدعاء: 842

دعي له 969 مرات في 571 
مشاركات 

بارك اهللا فيكم وسدد خطاكم

__________________ 
 انقر هنا لقراءة الموضوع

 ..العضو المقاتل الغريب وصل إلى أفغانستان وقصة وصوله
 

..هذه عقيدتنا فمن معنا؟
 وال تبكين إال ليث غاب .. شجاعا في الحروب الثائرات

دعوني في الحروب أمت عزيزا.. فموت العز خير من حياتي
 

األسد بن الدن حفظه اهللا..الشيخ أسامة ....
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#  10    
  

 AM 03:48 ,اليوم 

 همام الليبي
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 64 
قام بالدعاء: 40

دعي له 10 مرات في 10 
مشاركات 

 اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر
  المنافقين ال يعلمونّة ولرسوله وللمؤمنين ولكنّوهللا العز

  رسول اهللا ًاهللا أكبر اهللا أكبر و ال إله إال اهللا محمدا
 حفظك اهللا يا شيخ اإلسالم

 اللهم انصر جنود دولة اإلسالم
 اللهم ألحقنا بهذا الركب العظيم 

آمين

    

#  11    
  

 AM 04:23 ,اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,243 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,137 مرات في 901 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
اللهم احفظ دولة العراق اإلسالمية 

 واحفظ أميرنا أبي عمر البغدادي
 وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان

http://img522.imageshack.us/img522/5024/sayingxk9.gif 
 

    

#  12    
  

 AM 04:44 ,اليوم 

 كايدهم
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 87 
قام بالدعاء: 4

دعي له 23 مرات في 15 
مشاركات 
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 جزاكم اهللا خيرا على جهودكم المباركة ونسأل اهللا لكم الثبات على الحق آللهم آمين .
 

وحفظ اهللا أمير وقائد الجيوش اإلسالمية ابا عبد اهللا اسامة بن الدن آللهم آمين .
__________________ 

 عبد الدكتور الشيخ لفضيلة دمشق تاريخ المسمى ) عساكر ابن تاريخ ( ومهم رائع كتاب شرح
 عباس بدر اهللا

 
    

#  13    
  

 AM 05:58 ,اليوم 

 د/ابوبالل
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 3,473 
قام بالدعاء: 1

دعي له 882 مرات في 423 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا

    

#  14    
  

 AM 06:09 ,اليوم 

 الغضب األسود
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 121 
قام بالدعاء: 41

دعي له 59 مرات في 46 
مشاركات 

بارك اهللا بكم وحفظكم ورعاكم

    

#  15    
  

 AM 07:13 ,اليوم 

 أم الفاروق
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 86 
قام بالدعاء: 21

دعي له 23 مرات في 12 
مشاركات 
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 اهللا أكبر 
 اهللا أكبر 
 اهللا أكبر

 الحمد هللا رب العالمين
 علن على الساحةُها هو الجهاد ي

 ي إلى األمة اإلسالميةّدوُها هو نفير الجهاد ينطلق وي
 أن يا خيل اهللا اركبي

 
 ومن كان ينتظر دعوة أو إعالنا صريحا من قائد األمة اإلسالمية

 الشيخ أسامة بن الدن حفظه اهللا
 فها قد جاءته الدعوة واضحة صريحة

 
 فهل للجبناء المتخاذلين بعد إعالن النفير

 ةّمن حج
 ومن بهتان 

 ون به أنفسهمّومن تخاذل يمن
 
 ة :يا فتية الجيلّقد أعلنها مدوي

 كم عن تحرير األقصى ّأن هبوا وانطلقوا وقاتلوا كل من يرد
 واردعوا كل سلطان يمنعكم عن طريق الجهاد في فلسطين 

 
 ة الرصاص وقوة البأس وقوة األسودّقاتلوا بقو

 فقد جاءكم أسد اإلسالم الشيخ أسامة بالنبأ اليقين
 

 فماذا تنتظرون 
 يا أمة اإلسالم في كل مكان

 وخصوصا في المناطق المحيطة بفلسطين
 اجتمعوا بسرعة وأعدوا العدة 

 وجاهدوا
 فما بين ليلة وضحاها ستدق أعناق الكفرة والمرتدين

 
 يا أمة اإلسالم ويا فتية الجيل
 قد أعلنها صريحة مدوية 

 حي على الجهاد
 حي على الجهاد

 "لمن ألقى السمع أو كان له قلب"
 

 يا فتية الجبل
 يا أبناء األمة اإلسالمية في كل مكان 

 من شيبا وشبانا ونساءا وولدان
 هلموا هلموا

 إلى الجهاد في سبيل اهللا
 إخوانكم في لبنان وفلسطين 

 يستصرخونكم أن أاتوا إلينا تعالوا
 وانصرونا بالسالح وبالقتال والجهاد
 فقد شبعنا كالما وقد شبعنا تشريدا

 وقد شبعنا جبنا وسفسططة
 

 انظروا ما حصل لحركة فتح اإلسالم الشريفة
 م عليها اإلعالمّوإلى اإلبادة الجماعية التي عت

 كل ذلك ألن"فتية آمنوا بربهم"
 ةّوأرادوها مدوي

 كلمتي الحق والجهاد
 

 ك يا أسد اإلسالمّهللا در

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=148375



 ك يا أسامةّهللا در
 هللا درك يا أبا عبد اهللا
 يا قائد األمة اإلسالمية

 يا شيخنا وأميرنا وقائدنا حفظك اهللا
 

 أال فاعلم أن نساءنا تعد العدة 
 وتحاول خوض غمار الجهاد

 عونّفي حين ما زال بعض شباب األمة _هداهم اهللا يتنط
 

 جزاكم اهللا خيرا على النقل الطيب أيها األخوة
 

 إنه ليس نقال لكلمة الشيخ فحسب
 إنه إطالق البوق
 وفتح باب الجهاد

 والقول الحق
 

 لنا والمخلصين من المجاهدين في سبيلهّنسأل اهللا العلي العظيم أن يتقب
 ويلحقنا بركب الشهداء في جنة عالية 

والسالم

__________________ 
:الوغى،أقول ساح في األسود إلى

عظيماً فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا

 عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني يا
عظيما فوزا فأفوز معكم كنت ليتني با

 المطبعية األخطاء بعض تصحيح: السبب. AM 07:16 الساعة اليوم : الفاروق أم بواسطة تحرير آخر

    

 العضو التالي يدعوا ألم الفاروق لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)أبوزينب الدراري

>123الصفحة 1 من 3

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أيمن الظواهري فاضح الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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