
 
 

 

 

   بشرى جديد         بشرى جديد

بشرى جديد          بشرى جديد

 اآلن جديد ألسد اإلسالم الشيخ / أسامة بن الدن - حفظه اهللا 

 وهي رسالة إلى األمة اإلسالمية ً خطاب قوي جدا
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          غزوة دينسور

غزوة دينسور

أسباب           أسباب الصراع
الصراع

 صدى المالحم       صدى المالحم [3] 
 [3]

 تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل 

 رسالة إلى  >] بـعنـوان أسامة بن الدن  # من خطاب الشيخ [مـقــتـطـفـات 
األمة اإلسالمـية  

 18-5  جماعة أنصار اإلسالم/حول إستشهـاد الشيخـين أبي سليمان العـتيبي وأبي دجانة 
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القحطاني 

عوب ّ # ترجمة رسالة الشيخ أسامة - حفظه اهللا - "إلى الشبرجاء النشر#  
ة" لمختلف لغاتهم ّالغربي

18- جماعة أنصار اإلسالم/حول استشهاد القائد آدم حاشي عيرو ومجموعة من إخوانه  5
بالصومال 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 583 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
اهللا اكبر الشيخ اسامة بن الدن يرسم استراتيجة للعمل الجهادى لتحرير فلسطين  

  PM 05:31آخر زيارة لك : باألمس كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 01:03 ,باألمس 

 خالد العسقالني
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 260 
قام بالدعاء: 40

دعي له 84 مرات في 69 
مشاركات 

 اهللا اكبر الشيخ اسامة بن الدن يرسم استراتيجة للعمل الجهادى لتحرير فلسطين 

حفظ اهللا شيخنا المجاهد اسامة بن الدن لقد قدم برنامج عمل متكامل للمرحلة القادمة لكل المجاهدين لتحرير فلسطين بعد ان تاجر بقضيتها 
  المتاجرون العلمانيون والماركسيون

 وذلك من خالل -1 تشخيص دقيق للواقع التى تعيشه االمة وهو شرط ضرورى لتقديم الحل 
فاعتبر ان تامر االعالم الظالم وتحلفهم مع دولة الكيان الصهيونى فى حلف استراتيجى اكده زعيمهم الملعون بوشن على منصة الكنيست ان 

 امريكا وكل مقدراتها العسكرية واالقتصادية تحت تصرف دولة الكيان فى حال السلم والحرب 
 -2 اعتبر ان حكام الردة العرب هم نواطير االمن الصهيونى 

 وان العمل على اسقاطهم يسهل تحرير فلسطين من خالل وصول جموع المجاهدين الى فلسطين والقتال مع مجاهدى فلسطين 
 -3 واعتبر ان الجماعات االسالمية قد

 خضعت للضغوط التى مارستها عليها االنظمة القمعية فغيرت اهدافها لتبرر القعود عن الجهاد فى انه لمصلحة الدعوة 
-4وفضح حزب الالت الذى يضلل شباب االمة من خالل ادعائه بانه هو المقاومة الوحيدة للعدو الصهيونى وان اى مقاومة من الجنوب 

 اللبنانى يجب ان تمر من خالله 
وبين ارتباطه بقواعد اللعبة السياسية الظالمة ضد االمة من خالل ارتباطه بمرجعية والية الفقيه االيرانية التى تراعيها مصالحها القطرية 

 بعيدا عن مصالح االمة 
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-5واكد على ضرورة القتال والجهاد كخيار استراتيجى لالمة فى مقابل خيار المنهزمين العرب على ان السالم واالعتراف بدولة الكيان هى 
 الخيار االستراتيجى لهم 

 -6وشدد عى النفير الى فلسطين من كل قادر على اختراق الحدود لدعم الفلسطينين لمواجهة الحصار
لقد بدا المسير نحو اتحرير المسجد االقصى وذلك من خالل  

-1قيادة راشدة مجاهدة تعى مايدور حولها بدقة وعلى ضوء ذلك تضع خطتها العسكرية  
-2عالمية الجهاد واستنفار كل موحد بغض النظر عن جنسيته للقتال فى فلسطين  

-3 بناء قاعد ارتكازية ترفد المجاهدين بالسالح والمال والتدريب باقامة دولة العراق االسالمية كنقطة تجمع لقوافل المجاهدين كما كانت 
دولة الشهيد نور الدين الزنكى وصالح الدين االيوبى  

-4وضوح الهدف ومعرفة معسكر االعداء ومعسكلر االصدقاء وتحريض علماء االمة على تعبئة االمة للقتال فى سبيل اهللا  
-5دفن الوطنية الفلسطينية وعالم الطين والتراب الى افاق العقيدة الفسيحة واعتبار ان الصراع هو صراع عقائدى بننا وبين اليهود  

حفظ اهللا شيخنا المجاهد اسامة بن الدن واخوان المجاهدين وعجل بقدوم اسود القاعدة الى ارض الرباط

    

 األعضاء 4 قاموا بالدعاء لخالد العسقالني لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ossama2001 (باألمس), تلميذ المصطفى (باألمس), ابو عساف (باألمس), ابو عمر 11

#  2    
  

 PM 01:08 ,باألمس 

hode 
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: في سيارة مفخخة
المشاركات: 1,803 

قام بالدعاء: 65
دعي له 357 مرات في 225 

مشاركات 

 اهللا أكبر وهللا الحمد
 اللهم انصر المجاهدين 

النصر قادم

__________________ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وساندها وحالفها أسسها ومن بالصحوة عليك اللهم

عنها سكت او ودافع لها برر ومن بالصحوه عليك اللهم

منها والمستفيدين وحلفاءها وقادتها بالصحوة عليك اللهم

رقابهم من المجاهدين مكن اللهم

المخلصين وكل االسالم انصار ورسوله اهللا وانصار االسالم دولة جنود انصر اللهم

    

 العضو التالي يدعوا لhode لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  3    
  

 PM 02:56 ,باألمس 
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 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 6,873 
قام بالدعاء: 1,250

دعي له 885 مرات في 614 
مشاركات 

  أخيًجزاك اهللا خيرا
 

هللا در الشيخ أسمة وعلى اهللا أجره

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق

    

 العضو التالي يدعوا لباغي الهدى لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  4    
  

 PM 02:59 ,باألمس 

 ابومعاذالشمري
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 6,159 
قام بالدعاء: 478

دعي له 783 مرات في 677 
مشاركات 

 اهللا أكبر وهللا الحمد
اللهم انصر المجاهدين

__________________ 
 من صدور هذا البيان شهرينالتي ستستمر لمدةردا على طاغوت العصر أمريكا  " إرهابنا محموداإلعالن عن حملة " 

ي الصُّومالِة فـَرْـسُ العُحركة الشباب المجاهدين**جيش
السبت 28 ربيع األول 1429 هـ-- 05/04/2008

_________________
وهذة مدونتي الكتابية في سير بعض المجاهدين 
http://abomoath.ahlablog.com/
وهذة مدونتـي في بعض المواضيـع المـهـمــة 
http://abomoathh.ahlablog.com/

    

 العضو التالي يدعوا البومعاذالشمري لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11
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#  5    
  

 PM 03:04 ,باألمس 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,274 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,141 مرات في 905 
مشاركات 

 جزاك اهللا خيرا
نسال اهللا تعالى أن يحفظه من كل سوء

__________________ 
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 
 

    

 العضو التالي يدعوا ألسود الشرى لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  6    
  

 PM 03:14 ,باألمس 

 الميسم
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 861 
قام بالدعاء: 123

دعي له 143 مرات في 121 
مشاركات 

  أخيًجزاك اهللا خيرا
 

 هللا در الشيخ أسمة وعلى اهللا أجره
 

__________________

__________________ 
ـها سارّاإلرهاب فيها دمالميسم 

و بعروقها التفجير يمشي على طول

    

 العضو التالي يدعوا اللميسم لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  7    
  

 PM 03:40 ,باألمس 
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ossama2001 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,706 
قام بالدعاء: 3,362

دعي له 627 مرات في 427 
مشاركات 

 حفظ اهللا شيخنا المجاهد اسامة بن الدن واخوانه المجاهدين
 وعجل بقدوم اسود القاعدة الى ارض الرباط

 
جزاكم اهللا خيرا اخي العسقالني

__________________ 
 
 
 
 
 

ȿ ``ĆȪƋǩǟćǟɀĊɅ ĆɀĊǠȵăǩ ćȀĊǱĆȞćȷɀĆȥ ĈȼɆĈǙ ĈȱĆǃǟ ɂĉĈǭ ćǩ ƋȴćɀĆȭ ɂƋȥćȹ ƌȰĆȦĊȄąȭ ǠƋȵ ĆȆĆǤĆǨĊȿ ĆȽćȴĊɍ ĆɅ ćȚĊȲĆȶćȷɀĆ``
 

www.tawhed.ws

    

 العضو التالي يدعوا لossama2001 لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  8    
  

 PM 04:26 ,باألمس 

 ابا عبد اهللا
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 1,932 
قام بالدعاء: 704

دعي له 302 مرات في 263 
مشاركات 

  أخيًجزاك اهللا خيرا
 

هللا در الشيخ أسامة وعلى اهللا أجره

__________________ 

 اهللا سبيل في الشهادة
 

 ))اهللا لعبادة وسيلة اكرم((  :هي
 
 

القلب من صادقه دعوة من التنسونا

الممات حتى الثبات أسألك إني اللهم
 

,,,,
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اهللا في يااخواني تكفون
 

اهللا سبيل في وشهادة بجهاد لي ادعوا

 
    

 العضو التالي يدعوا البا عبد اهللا لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  9    
  

 PM 04:32 ,باألمس 

 ابو عبيدة2
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 20 
قام بالدعاء: 0

دعي له 4 مرات في 3 
مشاركات 

 اهللا اكبر اللهم انصر المجاهدين

 جزاك اهللا خيرا
 نسال اهللا تعالى أن يحفظه من كل سوء

 اللهم احفظ الشيخ اسامه
 
 
 

 اللهم تخلى عنا القريب والبعيد 
اللهم كنا معنا 

    

 العضو التالي يدعوا البو عبيدة2 لمشاركته القيمة هذه

 (باألمس)ابو عمر 11

#  10    
  

 PM 05:13 ,باألمس 

 ابو عمر 11
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 9,253 
قام بالدعاء: 1,966

دعي له 632 مرات في 564 
مشاركات 
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 اهللا أكبر وهللا الحمد
 اللهم انصر المجاهدين

النصر قادم

__________________ 
 ِةّ المذلُ عهدَ رحلْ فقد،ِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة

 ٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِ، فانفضي عنكِواالستبداد
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌأو طعنة

    

#  11    
  

 PM 05:17 ,باألمس 

 النهضة2005
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 229 
قام بالدعاء: 13

دعي له 26 مرات في 25 
مشاركات 

اللهم انصر المجاهدين

__________________ 
ǊǂǁƐمƐ نƬرǉƑƜǄǁƐ دين Ǐƺ سǂǐƓك Ǐƺ م كلǅƑǀ  

 
 And when you face the Kuffar, Behead them and 

when you kill most, imprison them or release for Ehsan - Al Quran 

    

#  12    
  

 PM 05:35 ,باألمس 

 محمدالهمص12
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 783 
قام بالدعاء: 3

دعي له 48 مرات في 47 
مشاركات 

 اللهم عجل بقدوم أسود القاعدة إلى أرض الرباط 
اللهم آمين

    

#  13    
  

 PM 07:09 ,باألمس 

faris arabi 
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 326 
قام بالدعاء: 1

دعي له 43 مرات في 35 
مشاركات 
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 اهللا أكبر وهللا الحمد و المنة
حفـظ اهللا شيـخنا الحبيب أسامة بن الدن

    

#  14    
  

 PM 09:12 ,باألمس 

 تلميذ المصطفى
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 26 
قام بالدعاء: 53

دعي له 12 مرات في 11 
مشاركات 

اللهم التحرمنا من الشهادة فى ساحة االقصى واللهم امين

    

#  15    
  

 PM 09:15 ,باألمس 

 سامح الغربي
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 369 
قام بالدعاء: 67

دعي له 70 مرات في 63 
مشاركات 

 اهللا أكبر وهللا الحمد و المنة
حفـظ اهللا شيـخنا الحبيب أسامة بن الدن

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ أيمن الظواهري فاضح الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات
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رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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