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اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن الله مىض 1578 يوماً منذ إعالن دولة 

اإلسالم أعزها الله  | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي 2 | الرابط الرقمي املشفر | الرابط املبارش | الرابط املبارش املشفر | روابط شبكة شموخ 

اإلخوة أصحاب اإلتصال الضعيف �كنكم تصفح املنتدى عرب الستايالت الخاصة دون ب�ات هنا أو هنا

 

مؤسسة األندلس | رسالة إلي أهل العلم و الدعوة : كلمة للشيخ أبي حّيان عاصم -حفظه
-اهللا

الفجر# يقدم # [ الحلقة التاسعة عشر - من برنامج صناعة اإلرهاب - لألخ/ # 19
[ عبداهللا العدم

Cia حركة الشباب المجاهدين/ نجاح البث األرضي التجريبي لقناة الكتائب اإلخبارية وبث فيلم لعميل لـ
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  #1   
 

منتدى البيانات والتقارير واإلصدارات  منتديات شبكة شموخ اإلسالم > قسم البيانات > 

مأسدة المجاهدين في فلسطين|:- [بيان تأييد ورسالة تأكيد] إلخوة التوحيد في مصر 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
PM آخر زيارة لك كانت: منذ 16 ساعات الساعة 10:33
.الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, اإلجمالي 0
مواضيع لم يتم الرد عليها مواضيعي |  مشاركاتي  |  

لوحة التحكم التعلي¥ت التقويم املشاركات جديدة الخروج روابط رسيعة البحث تسجيل 

( كن عونا إلخوانك وساهم يف رقي إعالمنا املبارك عرب التبليغ عن املشاركات املخالفة بواسطة أيقونة  ( تقرير مشاركة سيئة

الصفحة 1 من 3 1 2 3 >

عرض أول مشاركة غير مقروءة   تقييم املوضوع إبحث يف املوضوع أدوات املوضوع  

منذ 2 يوم 

 مأسدة املجاهدين
مراسل

 

مأسدة المجاهدين في فلسطين|:- [بيان تأييد ورسالة تأكيد] إلخوة التوحيد في مصر 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

.(الحمد لله القائل: {بَْل نَْقِذُف ِبالَْحقِّ َعَىل الْبَاِطِل فَيَْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهٌق} والصالة والسالم عىل نبيه القائل: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر

 :أما بعد

وننرصكم بكل ما نستطيع وندعو لكم، لنتقدم إليكم بتحية احرتام وإكبار، نعم إننا نكرب فيكم أع¥لكم إننا يف مأسدة املجاهدين يف فلسطÌ ونحن نرقبكم ونتحسس أخباركم 
مبارك، وإننا يف ذات الوقت ندعوكم ونحرض فيكم شبابكم، يا من قدمتم دمائكم وأرواحكم رخيصة يف سبيل خلع هذا الطاغية املجرم  وأطفالكم ونحرتم فيكم شيوخكم 

 .ملواصلة رباطكم يف كل شوارع مرص، حتى يأذن الله لكم بالنرص والظفر، فإن الحقوق ال تُعطى وإÐا تُؤخذ انتزاعاً، وإÐا النرص صرب ساعة

املرشك املتمسمر فاستغاثوا بكم أال إنه ال يحل ملسلم يف مرص أن يقعد بعد أن خرجت النساء والخوالف ومن أعذرهم الرشع إضافة إىل الشباب و× يكفوا لخلع 
صدوركم والخائن لدينكم واملضيع ألماناتكم ودينكم ودنياكم والسارق لÚواتكم واستنرصوكم لتخرجوا إليهم وتكونوا معهم وتعينوهم عىل إزالة هذا الحاكم النجس الجاÛ عىل 

عدوكم املوايل له واملعÌ عىل إخوانكم واملهدر لكرامتكم الساحق لحقوقكم، فأصبح بذلك النفÜ فرض عÌ عليكم، وأمواكم واملستحل لدمائكم واملفسد فيكم واملطبع مع 
عدوكم منكم ما يرضه وأروا  وأروا الله منكم ما يرسه،   ،Ìاملشارك  .فاخرجوا مع الخارجÌ وكونوا لهم يف هذه الفعاليات املباركة من 
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  #4   
 

مبارك وال اإلخوان وال حتى الربادعي ك¥ن" ال تكونوا ليرسقوها، فـ "ال   Ìترتكوها للمتسلق âرة جهادكم وجهودكم ودمائكم، وأن ال  ونوصيكم بأن تحافظوا عىل 
اإلسالم، الرمضاء بالنار فإن الحكم ال يصلح إال äا صلح به أوله وإنه ال قانون �نحكم الحياة الكر�ة من كل جوانبها االقتصادية والسياسية واالجت¥عية مثل  كاملستجÜين من 

بالدكم  .وإن أي نظام غÜه لن يراعاكم وإÐا سÜعى مصالحه ومصالح الكفار يف 
وحكاماً حسبتهم دروعا *** فكانوها ولكن لألعادي
وخلتهم سهاماً صائبات *** فكانوها ولكن يف فؤادي

أمركم، وال عذر لكم يف تأخÜ العمل عىل تحقيق هذا األمل بدعوى تفاقم الوضع القائم، فإن × تفعلوا فإن الحكم القادم çسكوا برشع ربكم وسنة نبيكم فإن فيه¥ عصمة 
.هو أسوء، وسيضاعف الفساد كيفاً وك¥، يف جميع شؤون حياتكم الخاصة منها والعامة، وسيعم الفساد البالد والعباد

اإلسالم كلها معكم يف انتفاضتكم هذه، وإنكم لن تفكوا قيودكم فحسب وإÐا ستحررون باقي شعوب الدول العربية من طغمة الفساد والظلم واالستبداد، وإن واعلموا أن أمة 
مبارك البقاء يف الحكم لئال يأé الدور عليهم، فإن أمل الشعوب بكم هو خلعه آمال األمة معلقة عليكم، فكونوا ك¥ يُنظر لكم وال تحبطوا إخوانكم، فك¥ أن أمل الطغاة من 

مبارك من عدمه مرهون بنجاحكم يف إسقاط  جذوره وإزاحته عن الحكم لì يأé دورهم، فخروجهم من عدمه   .واجتثاثه من 

نرصتكم وإنه ال رخصة مستصاغة وإىل مشايخ وعل¥ء مرص نقول إن األمر قد بلغ مبلغه وأنه ال مصيبة أعظم لشعبكم من أن تتخلوا عنه وتخذلوه وهو يف أشد الحاجة إىل 
لكت¥ن الحق أو تأخÜ بيانه اآلن إذ أن تأخÜ البيان يف وقت الحاجة إثم أعظم، أزيلوا حÜة املتحÜ وتردد املرتدد، وال تجعلوا القوم يشعرون بأن مسألة وجوب خلع هذا

 .الطاغية كأنها مسألة خالفية {الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن رَِساالِت اللَِّه َويَْخَشْونَُه َوال يَْخَشْوَن أََحداً إِالَّ اللََّه} فإذا تكلم العا× تقية والجاهل يجهل فمتى يعرف الناس الحق

أَمْرِِه َولَِكنَّ أَكÚََْ النَّاِس الَ يَْعلَُموَن}  {َواللُّه َغالٌِب َعَىل 

Ìمأسدة املجاهدين يف فلسط
الجمعة 01 ربيع األول 1432هـ

املوافق 04 فرباير2011م

  

منذ 2 يوم 

 يوتيوب املجاهدين
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

 

الله أكرب

ولرسوله وللمؤمنÌ والكن املنافقÌ ال يعلمون ولله العزة 

  

منذ 2 يوم 

 ابو القعقاع الدويس
شامخ مميز

 

الله أكرب ولله الحمد واملنه

  

منذ 2 يوم 
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املجاهدين يوتيوب
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

 

لمشاهدة مباشرة يوتيوب

You Tube
http://www.youtube.com/watch?v=2qi0aJVaPe0

ادعوا إلخوانكم املجاهدين

  

منذ 2 يوم 

 قناص الحسبة
شامخ ذهبي

 

لرســوله وللمجاهدين ـزة و  الله اكبـــر و لله العـ
اللهم عليك باليهود والنصاري وعمالئهم املرتدين
اللهم أنرص وثبت أخواننا املجاهدين يف كل مكان

  

منذ 2 يوم 

 محّب رؤية الرحمن
شامخ بال حدود

اللهّم حقــّق له رؤيتك

 

بارك الله بكم وأحسن إليكم وسّدد عىل الحّق خطاكم
توقيعي الجديد املؤقــّت

:اقتباس

اللهّم

أبرم ألمـّتــنا أمر رشد يعّز فيه أهل طاعتك ويذّل فيه أهل معصيتك ويؤمر به باملعروف ويــُنهى فيه عن املنكر ، ويحّل حاللك ، ويــُحرّم حرامك
،

. ويعمل به بكتابك وبسنــّة حبيبك صلــّى الله عليه وسلــّم
اللهّم إنـّا نسألك نحن عبادك الفقراء إليك األذالء لك نحن الضـّعفاء وأنت القوّي نتّرضع إليك بأس¥ئك الحسنى وصفاتك العليا أن çّن

عىل عبادك املؤمنÌ واملجاهدين واملرابطÌ بالحفظ والّرعاية والتـّوفيق والرّشد والرّشاد ومّن عليهم بالوحدة وارصف عنهم نزغ الشـّيطان ومكره ووساوسه

Ìنحورهم وكن معهم وال تكن عليهم يا رّب العامل اللهّم وّحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع شأنهم ورّد كيد أعدائهم يف 
اللهّم أكرمهم بحسن الختام شهادة ترضيك عنهم برحمة منك وكرم يا أرحم من سـُئل وأجود من أعطى

Ìاللهّم انتقم ممـّن �كر بإخواننا املجاهدين وأرنا فيه بأسك الذي ال يرّد عن القوم الظـّامل
Üإنـّك باإلجابة قدير نعم املوىل ونعم النـّص Ìاللهّم دعوناك فال ترّدنا خائب

Ìوصلـّى الله عىل حبيبنا محّمد وعىل آله وصحبه أجمع
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Ìآم Ìآم Ìاللهّم آم

  

منذ 2 يوم 

 أبو وحيد
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

 

بارك الله فيكم إخواننا يف مأسدة املجاهدين؛

ونسأل الله العيل القدير ان ينرص إخواننا املوحدين يف مرص؛

  

منذ 2 يوم 

Ìماهر ياس 
شامخ مميز

 

الله أكرب ولله الحمد واملنه

  

منذ 2 يوم 

 عاصم بن عمرو التميمي
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

 

الله أكرب دين الله غالب
اللهـــم ســـدد الرمي وثبـــت األقـــدام
اللهم انرص أخواننا املجاهدين يف كل مكان

َولِرَُسولِِه َولِلُْمْؤِمِنÌَ َولَِكنَّ الُْمَناِفِقÌَ ال يَْعلَُموَن } { َولِلَِّه الِْعزَُّة 

  

منذ 2 يوم 

 سيف أسامة
مهاجر إلى اهللا

 

جزاكم الله عنا خÜًا
أجركم لله دّركم وعىل الله 
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  #11   
 

  #12   
 

  

منذ 2 يوم 

 سيف أسامة
مهاجر إلى اهللا

 

 حفظكم الله ورعاكم ونجاكم من كل سوء

 وحفظكم äا حفظ به الذكر الحكيم

 وحفظ أنجالكم الكرام

 وأيدكم وسدد خطاكم

 وجعل حسناتكم يف امليزان املقبول

إن شاء الله
  

منذ 2 يوم 

 سامي123
شامخ مميز

 

جزاكم الله خÜًا

  

الصفحة 1 من 3 1 2 3 >

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة

:الرسالة

الخطوط  ألحجام
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خيارات

إقتباس المشاركة في الرد؟

 

تعليمات المشاركة

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

أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
متاحة [IMG] كود
معطلة HTML كود

االنتقال السريع إلى
    منتدى البيانات والتقارير واإلصدارات

.PM الساعة اآلن GMT +4. 02:36 جميع األوقات بتوقيت

-- خضرة الشموخ منتديات شبكة شموخ اإلسالم - األرشيف - األعلى االتصال بنا - 

تنـويـه

بسم الله الرحمن الرحيم

اإلسالم شبكة مستقلة غÜ تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنت¥ء التنظيمي بل نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ 

املنصورة عل¥ وعمال وخلقا ك¥ أن املواضيع ووالؤنا التام واملطلق هو إلخواننا املوحدين رشقا وغربا ممن انتهجوا نهج الطائفة  انت¥ؤنا 
للرقابة قبل النرش بالرضورة عن توجه الشبكة إذ أن املواضيع ال تخضع  طرف األعضاء ال تعرب  املنشورة من 

اإلسالم / امليثاق © 2011-1432 شموخ 
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