
  

 

 

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

 اإلسالمية)
الجبهة اإلعالمية :تقدم [ يا أهل فلسطين من هو عدوكم ومن هو صديقكم  

؟!! ] بقلم// أسد الجهاد2 

Welcome,  .
 

Your Notifications: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
>123الصفحة 1 من 3

  طرق مشاهدة الموضوع  التقييم:   إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 
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 التوعوي اإلعالم قسم
 

  ::يقدم:: 
 

 بعد جريمة اليهود في غزة ....
 

 يا أهل فلسطين من هو عدوكم ومن هو صديقكم !!
 
 

 بقلم// أسد الجهاد2
 
 
 

 الحمد هللا الواحد األحد 
 

 والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله 
 

 دير "َم لقِهِرْصَلى نَ عَموا وإنَّ اهللاِلُم ظُأنَّهِ بَلونَقاتُ يَ للذينَنِذُ" أ
 

شاهدنا بألم فظيع إجرام اليهود - لعنهم اهللا - في حق عباد اهللا الكرماء األعزاء في غزة هاشم في هذا اليوم الموافق 27 / 12 / 
 2008 وتقديمهم هدية للصليبيين المنهارين المنهزمين – لعنهم اهللا – في عيدهم المزعوم ..

 
بر هذه الخيانة من الدول العربية حكومة سوريا واألردن والسعودية واإلمارات ِوإن هذا اإلجرام يأتي بتأييد دولي وعربي كامل ، وقد تولى ك

 ومصر التي أعلنت الحرب منها .. 
 

إن محمود عباس وحكومته قد ( شمتوا بقتلى غزة ) وقالوا إن ما حدث هو نتيجة " منفذي األعمال الطائشة " !! ويعنون بأن لليهود 
 الحق فيما فعلوه وأن أهل غزة هم الملومون !!

 
 إن إليران المجوسية وحزب الشيطان دور في خداع أهل غزةوأهل غزة أعلم بما فعلوه بهم !!

 
 ، ومع مجاهدي حماس وجيش اإلسالم وجيش األمة وباقي ًل موقفي في هذه الحرب بأنني مع كل أهل التوحيد في غزة عموماّوإنني أسج

  لهم ..ً ومناصراًداّالجماعات المجاهدة ، مؤي
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وأدعو الجماعات المجاهدة في غزة إلى حفظ رؤوس أموالهم المجاهدة من قيادات وكوادر ، وإلى االنحياز في حالة االجتياح اليهودي 

 إلى حين .. 
 

ز على الرد بعد تجميع القوى وهدوء األوضاع ، لتلقين اليهود كيف يكون عنصر المفاجأة ّوأدعو المجاهدين إلى االنتقام من اليهود وأرك
  في الحروب .. ً!! ولكم في جهاد إخوانكم في تنظيم القاعدة نبراسا

 
  ..ًر الكثير من األمور في المنطقة وفي مصر تحديداّ لتغيًوإنني أرى بأن ما حدث ويحدث في غزة هاشم سيكون محورا

 
 جعلت من العدو اليهودي ومن وااله من ًة وإيماناّصبتم به إال ألنكم قد ازددتم قوُصابوا بمثل ما أُفاعلموا يا أهلنا في غزة أنكم لم ت

حكومات الدول العربية يصابون بالعجز واليأس من كسر إرادتكم وعزيمتكم ، فقاموا مجتمعين بمجازر عظام ضدكم وهي آخر الحلول 
ا يؤفكون ، ليجعلوكم تستسلمون إلراداتهم وإذاللهم ، وأقول ألولئك األعداء خبتم وخاب سعيكم ، بل نحن ّالتي بأيديهم لعنهم اهللا أن

 نتعلم الثبات من أهل فلسطين عامة وأهل غزة خاصة ..
 

 فالثبات الثبات يا أهل غزة على دين اهللا وسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، وهما طوق النجاة لكم في الدنيا واآلخرة ..
 

  بما قاله ربي سبحانه : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين " ..ً جماعات وأفراداًوأوصيكم جميعا
 

كم " حكومات " الدول العربية ومكرها بكم والتي ستجتمع وتتفضل ّوإن هذه المحنة بدأت كبيرة وبإذن اهللا ستصغر ، فال تخدعن
عليكم بإرسال بعض " األكفان " لكم !! ثم سيعودون ويلعنونكم ويحاربونكم ويتواطؤون في قتلكم !! فتلك الحكومات لم تكتفي 

نكم إيران المجوسية وحزب الشيطان الذين يريدون ّبخذالنكم وحصاركم بل هي تمنع المناصرين لكم من الوصول إليكم ، وال تغر
  في محمود عباس وحكومته ومن لف لفهم ..ًنكم العدو الداخلي متمثالّاستغالل الحدث لمشاريعهم الطائفية ، واألهم ال يغر

 
وتأكدوا بأن إخوانكم وأصدقائكم هم كل الجماهير المسلمة في مشارق األرض ومغاربها ، وعلى رأسهم المجاهدون في تنظيم القاعدة وباقي 

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

 
ات ، فليس الوقت وقت حسابات ّر إخواني أنصار المجاهدين أهل الشهامة والمروءات بأن ينصروا أهلنا في غزة وال يتعلقوا بالمسميّوأذك

 ، إنما وقت نصرة وتضحيات .. 
 

 كالمه ألهلنا في فلسطين : " واهللا لننصرنكم ًوأقول ألهلنا في غزة هاشم قولة شيخنا اإلمام أسامة بن الدن حفظه اهللا وسدده موجها
  على الركب .. أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب .. " ..ًولو حبوا

 
 

 ت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين ..ّ وثبًربنا أفرغ عليهم صبرا
 
 

 وكتبه / أسد الجهاد2
 رأس حربة المجاهدين

 
1429 / 12 / 29 
2008 / 12 / 27 

 
 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

 
 

دعائكم صالح من تنسونا وال

في إخوانكم

 التوعوي اإلعالم قسم
 
 

العالمية اإلسالمية اإلعالمية الجبهة

نينِؤمُللم ٌيضِحرَت َو ينِاهدَجُالم ارَألخب ٌصدَر
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insurgent 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 146

 

بارك اهللا فيكم
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 منذ يوم مضى 

  صابر
عضو مشارك

المشاركات:  
 133

 

 بارك اهللا في األسد ..
وأعان اهللا أهل العزة في غزة ...

   

#  4    
  

 منذ يوم مضى 

malik 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 102

 

 بارك اهللا بشيخنا اسد الجهاد2 وحفظكم
 واهللا اشتقنا لمقالتكم يا شيخ

  يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا في غزة. ّاللهم
  يا عظيم يا معين يا ذا القوة المتين أعن إخواننا في غزة وانصرهم على اليهود والمنافقين . ّاللهم

كينة عليهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم واحرسهم بعينك التي ال تنام ولركنك الذي ال يضام.ّ سدد رميهم وأنزل السّاللهم
 
 
 
 

  لما تريد اهزم اليهود وزلزل األرض من تحت أقدامهم .ّديد يا فعالّر يا ذا البطش الشـّار يا متكبـّار يا قهـّ يا جبـّاللهم
  فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم.ّاللهم

  ممزق .ّقهم كلّاللهم مز
 اللهم أنزل غضبك وعذابك عليهم .

  أركانهم وامكر بهم .ّ أعم أبصارهم وشلّاللهم
 اجعلهم وأموالهم غنيمة للمجاهدين. ّاللهم
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 ام العرب أجمعين ّ انتقم من حكـّاللهم
ل بهالكهم .ّ عجـّاللهم

 
 

 انتقم منهم ومن وقف بوجهنا للجهاد مع إخواننا األطهار.ّاللهم
 
 

 بك نصول وبك نجول وبك نقاتل وفي سبيلك نجاهد .ّاللهم
 
 

 ارحم شهداءنا رحمة واسعة .ّاللهم
 
 

  أسر إخواننا المعتقلين في سجون حماس ليجاهدوا أعداءك أعداءنا أعداء الدين .ّ فكّاللهم
 ام العرب يا ذا البطش الشديد .ّر متعاون مع اليهود واألمريكان وخصوصا حكـّار ظالم متكبـّ عليك بكل جبـّاللهم

 َـنِم مُاالهـَ وْنَمـَ المجاهدين في سبيلك وَامَقـَ مِعَفـْارَـصـين وِلْخـُعــاة الـمُت الدِبـَثـَلـين وِامَاء العـَمـَُلظ العــَفــْـمَّ احُاللَّه
ينِـلمـْسُالـمـ

 
 

 . 
ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه

 
 
 

 ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه
ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه

 
 
 

ــمَّ آمـــينُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُــمَّ آمـــين اللَّهُاللَّه
 
 

د وعلى آله وصحبه أجمعين ّم وبارك على محمّ وسلـّ اللهمّوصل
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 منذ يوم مضى 

 ابواليتامى
 

عضو

 
المشاركات: 

 39

 

 السالم عليكم
 

 جزاكم اهللا خير اخي الحبيب 
 

وحفظكم اهللا اخوتي ف الجبهه
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 بريده 9000
 

عضو

 
المشاركات: 

 41

 

 اللهم عجل بجيش اسامه 
 

 بارك اهللا فيك اخي اسد الجهاد 2
 

 ونصر اهللا المسلمين 
 

امين
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 ارهابي تونسي
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 12

 

 اللهم الطف بإخواننا المجاهدين والموحدين في غزة
اللهم عليك بيهود انهم اليعجزونك
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 فرسان الفجر
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 150

 

 بارك اهللا فيكم يا أخواننا في الجبهة
 

و كل الشكر الى أخونا أسد الجهاد2 و نأمل أن يشارك معنا هنا في الفلوجة
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 بشتون المعتدل
 

عضو متألق
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 1,264
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بارك اهللا فيكم
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 الوسطي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 205

 

 هللا در المجاهدين .. ما اصفى قلوبهم وارقها على عباد اهللا المسلمين
 

 واهللا اني ألقراء البيان ودموع عيني تسيل حزن على مصاب اخواننا الموحدين المسلمين في غزة
 

 واجالال واكبرا لهذه النفوس العضيمة المتجردة لإلسالم ولإلسالم فقط 
 
 

 يا مسلمي االرض .. انما االمر امر اسالم
 

 فأثروا إلخوانكم في غزة
 

 اقتل يهوديا تدخل به الجنة
 

 اشعلو االرض لهيبا من تحت اقدامهم
 

 واهللا ان من يرى جثث اخوانه في غزة الصمود 
 

 وال ينفطر قلبة ويود ان يسلخ اعداء اهللا سلخا فليس في قلبة ذرة ايمان
 

اللهم اغفر لنا قعودنا وتقصيرنا واربط على قلوب اخواننا
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 منذ يوم مضى 

 أبو عبد اهللا
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 209

 

  يا رحمن يا رحيم ارحم إخواننا في غزة. ّاللهم
  يا عظيم يا معين يا ذا القوة المتين أعن إخواننا في غزة وانصرهم على اليهود والمنافقين . ّاللهم

كينة عليهم ووحد صفهم واغفر ذنبهم واحرسهم بعينك التي ال تنام ولركنك الذي ال يضام.ّ سدد رميهم وأنزل السّاللهم
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  لما تريد اهزم اليهود وزلزل األرض من تحت أقدامهم .ّديد يا فعالّر يا ذا البطش الشـّار يا متكبـّار يا قهـّ يا جبـّاللهم
  فرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم.ّاللهم

  ممزق .ّقهم كلّاللهم مز
 اللهم أنزل غضبك وعذابك عليهم .

  أركانهم وامكر بهم .ّ أعم أبصارهم وشلّاللهم
 اجعلهم وأموالهم غنيمة للمجاهدين. ّاللهم

   

#  12    
  

 منذ يوم مضى 

okbah ben ali 
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 436

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة الجبهة اإلعالمية اإلسالمية العالمية 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 العالمية اإلسالمية اإلعالمية الجبهة

 
 
 

  !!بهم فعلوه بما أعلم غزة غزةوأهل أهل خداع في دور الشيطان وحزب المجوسية إليران إن
 
 

 

 
هنا مكان الخطر..فلمؤمن اليلدغ من الجهر مرتين
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 منذ يوم مضى 

 ابوزرعة األزدي
 

عضو

 
المشاركات: 

 35

 

  أسدالجهاد2بارك اهللا فيك شيخنا وحبيبنا
لط عليهم ما اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم األحزاب اهزم طواغيت العجم العرب واليهود والصهاينة وأنصرنا عليهم، اللهم أهزمهم وزلزلهم، اللهم س

، اللهم كن لهم وال تكن ً ونصيراً .اللهم كن إلخواننا في غزة عوناً وال تغادر منهم أحداً وأقتلهم بدداًخرج من أرضك وما نزل من سمائك، اللهم أحصهم عددا
  العالمين .ّا على نصرتهم يا ربّعليهم، اللهم أهد ضالهم وتقبل شهيدهم وفك أسيرهم وداو جرحاهم ومرضاهم، اللهم أعن

 
ر حربه الميمون اللهم أحفظ علم الجهاد وأميره أسامة بن الدن ونائبه ووزيراه ومجلسه الشوري، اللهم أحفظ أمير المؤمنين أبي عمر القرشي ووزيره األول ووزي
جيش العسرة، وجنودهم، اللهم أحفظ أجناد قاعدة المغرب اإلسالمي األشاوس، اللهم أحفظ أجناد قاعدة اليمن األبطال، اللهم أحفظ أجناد الشباب المجاهدين في 

 مكان، اللهم إنهم أمل األمة بإذنك فال تخذلهم، وعافهم وأعف عنهم، وسدد رميهم ورأيهم، ووحد صفهم ّاللهم أحفظ أهل الجهاد والتوحيد في كل

 .آمينوكلمتهم، 
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 منذ يوم مضى 

 هو النصر
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 7

 

 الحمد هللا وكفى 
 
 

 نعم القول قول أهل اإليمان والصدق 
 
 

  أخي أسد الجهاد ِبارك اهللا فيك
 
 

 وواهللا إننا ملننا من القعود وانتظار النصر 
 

وال ندري ما المفترض علينا عمله واهللا المستعان
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 منذ يوم مضى 

 كنانة المقدسية
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 2
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جزاكم اهللا خير الجزاء و بارك فيكم و زادكم من فضله
 

نعم المقال مقالكم سدد اهللا رميكم ونصر بكم
 

انصروا اهللا ينصركم و يثبت أقدامكم

   

>123الصفحة 1 من 3

 
*=== (( 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 
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