
 
 

 

 

 إلى الشعوب الغربية
 اآلن خطاب جديد ألسد اإلسالم 

 الشيخ / أبي عبد اهللا -أسامة بن الدن - حفظه اهللا 

 أسباب الصراع في الذكرى 60 الستين لقيام دولة اإلحتالل 
اإلسرائيلي 
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 تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 579 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن الدن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة اإلحتالل  

  PM 08:48آخر زيارة لك : باألمس كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>123الصفحة 1 من 3

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 PM 12:27 ,اليوم 

 نخبة اإلعالم الجهادي
  

المشاركات: 48 
قام بالدعاء: 0

دعي له 651 مرات في 27 
مشاركات 
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  الهدى اتبع من على السالم , عامة الغربية الشعوب إلى

 
  ..وبعد

 
  .الفلسطينية القضية أعني , وحضارتكم حضارتنا بين الصراع أسباب أهم أحد لمعرفة إليكم هذا حديثي

  .ألمتي األولى المحورية القضية هي الفلسطينية القضية أن أؤكد وهنا , القائمة سياساتكم ظل في يتصاعد الصراع هذا وأن
  .وأعوانهم الظالمين اليهود ومعاقبة , المظلومين بنصرة عظيم ٍبشعور عشر التسعة األحرار وتزويد الصغر منذ تزويدي في مهما ًعامال كانت فقد هنا ومن

 
  :لكم وأقول إنتباهكم استرعي وهنا , تالها وما وماتقدمها عشر الحادي أحداث جاءت هنا ومن وغيرها لبنان في علينا ظلمكم تتابع ثم
 

 الستين الذكرى بمرور غربيين زعماء بمشاركة يحتفلون فاليهود عليها لإلطالع ثمينة فرصة الفلسطينية القضية حقيقة معرفة في والراغبين منكم المنصفين أمام إن
 .دولتهم قيام على

 
 : بإختصار منها ثالث عن سأتحدث مهمة ٌكثيرة ٌدالالت له اإلحتفال وهذا

 
 الدالئل من وهذا السالح بقوة المغتصبة فلسطين أرض على أقيمت وإنما وجود إسرائيل لدولة تكن لم سنة ستين قبل أنه على بوضوح يدل الحدث هذا إن  /أوال
  .قتالهم يجب محتلون ٌغزاة اإلسرائليين وأن أرضنا فلسطين بأن دعوانا صحة على

 
 ستين خالل بتضليلكم عليها القائمون وقام , وماشابهها القضية هذه في والمهنية الموضوعية عن تخلت قد , إعالمكم وسائل معظم أن اظهر الحدث هذا إن  /ثانيا
  .الضحية أنهم على ألرضنا المحتلين الغزاة اليهود وأظهروا الحقائق لكم فقلبوا , سنة
  .حق بغير اإلرهابيون الجالدون أنهم على بأرضهم المطالبين المظلومين الفلسطينيين أبرزوا المقابل وفي

 
وهنا يظهر مدى خطورة وسائل اإلعالم الكبرى , والتي تقوم بدور كدور السحرة في تزييف الحقائق وصناعة رأي عام مضلل يمكنها من 

  ضدنا بغير حق .ٍ ظالمةٍوق األمم الغربية في دخول حربَس
 األمور صور حيث إعالمكم وسائل في الصهيوني اللوبي نفوذ ظهر وكذا معه ومن األبيض البيت زعيم ألكاذيب روجت أن بعد العراق غزو في جليا ذلك ظهر كما

  .اإلسرائليين لخدمة حقيقتها بخالف
 

 ضدنا اإلسرائليين خندق في يقفون وأنهم , لبالدنا الغاشم اليهودي اإلحتالل هذا يؤيد الغرب أن على يؤكد اإلحتفال هذا في لليهود غربيين زعماء مشاركة إن  /ثالثا
  .لليهود نصرة لبنان جنوب إلى قواتهم بإرسال ًعمليا ذلك أكدوا وقد

 
وإن ساسة الغرب مازالوا يعيشون بعقلية العصور الوسطى في ظلم اآلخرين بإحتالل أرضهم , وقتل أحرارهم , ونهب ثرواتهم , وهذا ما 

  وإذالل أهله .ِ ووضوح في غزو العراق أيضا في سرقة نفطهٍأكده بوش وبلير بجالء
 

وإلن كانت بريطانيا قد مكنت اليهود من إحتالل فلسطين عبر وعد بلفور , وإلن كانت األمم المتحدة قد قررت إعطاء اليهود معظم فلسطين , 
 فإن هذه القرارت ال إعتبار لها وال تعنينا حيث إن من اليملك أعطى من ال يستحق .

 
 إال لمخادعة المغفلين وما وعود بوش ِ ستين سنة ولم تنتهُوهل األمم المتحدة إال أداة من أدواتكم وما مفاوضات السالم التي بدأت منذ

  لتحرير فلسطين كلها .ٌ بما تحمل الكملة من معنى , إال كمواعيد عرقوب , مع أن الجهاد واجبٍبدولة
 

 وبعد ..
 

 إلى هؤالء وصل إن و , المسلح بالسطو أو باإلحتيال حق بغير أموالهم وأخذ , اآلخرين حقوق على لإلعتداء ميالون السوية غير النفوس َأصحاب أن نفهم فإننا
  .المسلحة العصابة وقوة الدولة قوة بين الفرق بقدر وتتضاعف تعظم الكارثة فإن السلطة

 
 هي بل إقليمية أو ًطريةُق ليست الكارثة فإن فبالتالي , البشرية عرفتها ِعسكرية ٍآلة أقوى قائد ِبه يقوم المسلح والسطو المذموم اإلرهاب فإن اليوم حالنا في وأما

  .عالمية ٌكارثة
 

  .المعتدين قتال في اللقاء عند ٌصدق الحرب في ٌصبر أننا إال , هائلة ٍومآس ٍويالت من علينا حروبكم في ما ورغم
 بين تجمعوا فال يحتمل ليس مما فهذا , القيم عن التحدث في ساستكم يقف واإلنحطاط والنهب والسلب والتدمير القتل هذا كل بعد أنه الغثيان يثير مما من ولكن

  .ظلمين
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  .القيم عن بالحديث الكذب وأوقفوا الحياء من ٌفقليل , مايسوؤكم ستجدون والسلب النهب على أصررتم فإن
 

 تصنفون فأنتم ساستكم سمات من ٌسمة , الواحدة القضية في المعايير فإزدواج قيمكم زيف تظهر كما وضوحا القضية تزيد فلسطين ِواقع من ًامثلة وسأضرب
 سواء واألطفال النساء من حقا للمدنين القتل يمارسون اإلسرائليون كان عندما المقابل وفي ومقاطعتها معاقبتها وتم إرهابية ٌمنظمات بأنها الفلسطينية المنظمات
 .غيرها و وحيفا يافا في كما المفخخة بالسيارت

 
  ؟ موقفكم كان فماذا , أراضيهم وسلب تهجيرهم و إلرعابهم الفلسطينين للقرويين مذابح بإقامة الصهيونية المنظمات تقوم قامت عندما ذلك من أشد ماهو أو

 الحوامل بطون باقر هو بيجن , ياسين دير مذبحة سفاح هو بيجن الظالمة الصهيونية المنظمات هذه إحدى رئيس بيجن ما أدراك وما بيجن مع تعاملكم ذلك يظهر
  .ياسين دير مذبحة في

 
 بطنها يبقر أن عن ًفضال به لها شأن وال القتال التعرف ًقروية يقتل أن ٌرجل يستطيع وهل ؟ اإلنحطاط وقاع اإلجرام قمة هذا أليس وأشنع أفظع ٌإرهاب هناك فهل

  .حامل كونها عن ناهيك
 

 دير مذبحة لوال ويقولون بها يفتخر من اإلسرائليين من إن بل تؤكدها الوثائق أن لوال صدقُت تكاد وال الرؤوس لهولها تشيب المروعة الجريمة هذه مثل رؤيا إن
  .لنا وأخلوها أرضهم من الفلسطينيون فرَّ لما ياسين

  . للسالم نوبل جائزة منحوه بل بذلك يكتفوا لم ثم , للوزراء ًرئيسا به اإلعتراف تم , تلك جرائمه على يعاقب أن من ًفبدال ؟ بيجن من الغرب موقف كان فما
 

  ..والعــدوان ِياللظـلــم
 
  ..البريئـة ِالدمـاء ِلـرخـص يا
 
  ..والوحشــية للـقســوة يا
 

  .أجمع العالم أنظار أمام وتتم اليوم نعايشها غزة ُمذبحة وهاهي , توالت بل ياسين دير بعد المذابح تتوقف ولم
  .الدواء وندرة ِالغذاء سوء نتيجة البطيئ للموت يتعرضون القاتل الحصار تحت إنسان ونصف مليون

  .واالطفال النساء من وأكثرهم المستضعفين ليخنق , عليهم ِطرفه من ِالحصار بإحكام مصر حاكم يلزمون ساستكم إن بل
 

  .مصر في إسرائيل بني أطفال قتل على فرعون يناصر وهو االولى الجاهلية في هامان قيم وبين المعاصرة جاهليتكم في قيمكم بين الفرق هو كــم فنبــؤني
 

 ًوإنصافا للحق ًإحقاقا وحلفائهم اإلسرائيليين ضد القتال اهللا بإذن سنواصل وإننا , الظالمة فرعون سياسة متبعي يعادي و أطفـالهم عن يدافع من يالم ال ًوختما
  .الخلق من للمظومين

 
  .واحد صادق مسلم األرض على دام ما اهللا بإذن فلسطين من واحد ٍشبـر عن نتخـلـى ولـن

 
 لن يجنـي العنـب " الشـوك يـزرع ومـن" 
 

  .الهدى إتبع من على والسالم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وال تنسونا من صالح دعائكم 
 
 
 
 

إخوانكم في 
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نخبة اإلعالم الجهادي

    

 األعضاء 19 قاموا بالدعاء لنخبة اإلعالم الجهادي لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم), أبوبصير المهاجر (اليوم), أبو عمر الغزاوى (اليوم), أبو ريان األنصاري (اليوم), أبو الغرباء (اليوم), أبو البراء 72 (اليوم), متفائلة
 (اليوم), الخيرات (اليوم), البتار عمران (اليوم), الميسم (اليوم), أخو البغدادي (اليوم), محب اإلرهاب (اليوم), محب التوبة (اليوم), أبوعلي99

 (اليوم)فرسان الفجر (اليوم), فاتح االندلس (اليوم), Dr Fadhel (اليوم), ابوالحارث (اليوم), ابو عساف (اليوم), الصارم الشامي

#  2    
  

 PM 12:32 ,اليوم 

Dr Fadhel 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,744 
قام بالدعاء: 76

دعي له 171 مرات في 141 
مشاركات 

 اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر
اللهم احفظ الشيخ اسامة بن الدن قاهر األمريكان من كيد األعداء

__________________ 

 ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا
 
 

 اَدَا أبَينِقَ ما بِادَهِى الجَلَا ******* عَمَّدَحُ بايعوا مَينَِّذَ الُنْحَن
 
 

    

#  3    
  

 PM 12:37 ,اليوم 
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 خادم الجهاد
  

المشاركات: 5,767 
قام بالدعاء: 123

دعي له 128 مرات في 75 
مشاركات 

ًجزاكم اهللا خيرا

__________________ 
الشرف كل الشرف يا اهل الجهاد <> إني اخدمكم بما أقدر عليه

    

#  4    
  

 PM 12:51 ,اليوم 

 ربيبة السالح
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: تحت ظالل السيوف
المشاركات: 457 

قام بالدعاء: 1
دعي له 315 مرات في 95 

مشاركات 

  عنكم ورضي .. فيكم اهللا بارك
 الجزاء خير عنا وجزاكم

  الحسان وحورها الجنان رزقتم
  خطاكم وثبت .. رميكم اهللا سدد

 
: 
\

__________________ 

 
ىَ لترضربِّ َ إليكُتجلَوع

;;;;;
;;;

;
دَ األمناعلي َطال

    

#  5    
  

 PM 01:17 ,اليوم 

sab3 allil 
 

مخلص فعال
 

اإلقامة: مخرزفي حلوق الكافرين والمرتدين والمنافيق
المشاركات: 371 

قام بالدعاء: 29
دعي له 65 مرات في 50 مشاركات 
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 بارك اهللا فيكم .. ورضي عنكم 
 وجزاكم عنا خير الجزاء

 رزقتم الجنان وحورها الحسان 
سدد اهللا رميكم .. وثبت خطاكم

__________________ 
 اهللا اال اله ال

 اهللا رسول محمد
نموت وعليها نحيا عليها

 اهللا نلقى وعليها نجاهد سبيلها وفي
 اهللا اال اله ال

 اهللا رسول محمد
وســـــلم عـــليه اهللا صلى

 اهللا سبيل في بالشهادة أدعولي

    

#  6    
  

 PM 01:18 ,اليوم 

ladenleb 
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 67 
قام بالدعاء: 8

دعي له 14 مرات في 12 
مشاركات 

اهللا اكبر اهللا اكبر اللهم الشيخ اسامة وسدد رميه واجمعنا معه يا رب العالمين

    

#  7    
  

 PM 01:24 ,اليوم 

 ابو عساف
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 3,219 
قام بالدعاء: 648

دعي له 100 مرات في 94 
مشاركات 

 جـزاكم اهللا خير وبارك اهللا فيكم نسأل اهللا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان و يسدد رميهم ويثبت أقدامهم يربط على قلوبهم اللهم ويوحد
 صفوفهم ويتقبل الشهداء منهم 0

 اللهم حفظ الشيخ أسامه وجميع المجاهدين وسدد رميهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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__________________ 
http://img3.glowfoto.com/images/2007...403153314T.jpg 

    

#  8    
  

 PM 01:38 ,اليوم 

 الفارس المجاهد
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 421 
قام بالدعاء: 0

دعي له 74 مرات في 64 
مشاركات 

 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينين ، ومن حالفهم ...
 اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين..

 رهم وزلزلهم..ّاللهم دم
 اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا, اللهم بك نصول وبك نجول وبك نقاتل..

 
 واهللا أكبر

}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و

__________________ 
ا يقول الشيخ الشهيد عبداهللا عزام رحمه اهللا:( فيا أيها المسلمون حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد ويا أيه

 الدعاة ال قيمة لكم تحت الشمس إال إذا امتشقتم أسلحتكم وأبدتم خضراء الطواغيت والكفار والظالمين).

    

#  9    
  

 PM 01:44 ,اليوم 

 ولي الحق
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 3,868 
قام بالدعاء: 242

دعي له 1,324 مرات في 634 
مشاركات 

 يا إخواننا في نخبة اإلعالم الجهاديًجزاكم اهللا خيرا

__________________ 

 *·~-.¸¸,.-~*صول من أشـــــــــد قــول رب*·~-.¸¸,.-~* 
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#  10    
  

 PM 02:04 ,اليوم 

 فجر الخالفة
 

مخلص فعال
 

المشاركات: 351 
قام بالدعاء: 0

دعي له 63 مرات في 36 
مشاركات 

 أبتي الغالي الشيخ أسامة
 أبتي الغالي أبتي الغالي لن نرضى بيع فلسطين
لن نرضى ما بقيت فينا عين الجالوت وحطين

__________________ 
 أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم  )ً(ألن يقام حد من حدود اهللا خير من أن تمطروا خمسون عاماقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

    

#  11    
  

 PM 02:26 ,اليوم 

 محبة حركة الشباب
 

مخلص مميز
 

المشاركات: 952 
قام بالدعاء: 707

دعي له 186 مرات في 155 
مشاركات 

ًجزاكم اهللا خيرا

__________________ 
 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
 

  أهل االسالمٍراحت حبيبتنا الكريمة شهيده * في قصف غاشم كاره
 أختي لها ذكرى جميلة سعيدة * دايم تجيني دوم في طيف االحالم

 http://www.up.u555u.com/uploads/aebb6f1dcd.gif كلها انعام ..ٍماتت عزيزة و العواقب حميدة * و الملتقى في جنة

    

#  12    
  

 PM 02:28 ,اليوم 

 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 11,109 
قام بالدعاء: 18

دعي له 1,109 مرات في 879 
مشاركات 
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ً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 
 

    

#  13    
  

 PM 02:29 ,اليوم 

 جرح الكرامة
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: ياحبذا الجنة واقترابها .. طيبة وبارد شرابها ..
المشاركات: 1,911 

قام بالدعاء: 131
دعي له 110 مرات في 76 مشاركات 

  ًجزاكم اهللا خيرا
نخبة اإلعالم الجهادي

__________________ 
:: قال اهللا تعالى ::

 "ُيلِكَوْ الَمْعِنَ وُّا اهللاَنُبْسَ حْواُالَقَ وًاناَيمِ إْمُهَادَزَ فْمُهْوَشْاخَ فْمُكَ لْواُعَمَ جْدَ قَنَّ النَّاسِ إُ النَّاسُمُهَ لَالَ قَينِ" الَّذ
(آل عمران : 173)

 ***
::«» باقية بإذن اهللا «»:: 

اق اإلسالمية ِولة العرُياد
 يـــا ربي قد أكرمتنــي *** باللطـف قد عاملتنـــا
 رغم الخطايا والذنوب *** فارحم بجودك ضعفنا

***
    

#  14    
  

 PM 02:29 ,اليوم 

 ابومعاذالشمري
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 6,004 
قام بالدعاء: 465

دعي له 756 مرات في 655 
مشاركات 
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 اهللا أكبر اهللا أكبر اهللا أكبر
 اللهم احفظ الشيخ اسامة بن الدن قاهر األمريكان من كيد األعداء

 
__________________

__________________ 
 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/

    

#  15    
  

 PM 02:37 ,اليوم 

 أبو صهيب الشامي
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 117 
قام بالدعاء: 74

دعي له 31 مرات في 25 
مشاركات 

اللهم انصر امة التوحيد ومكنها في األرض إلحقاق الحق وإبطال الباطل أينما كان

__________________ 
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(

    

>123الصفحة 1 من 3

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
 نبني مجد أمتنا )ًبشبكة اإلخالص اإلسالمية ( معا

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 

 post new threadsmayYou 
 post repliesmayYou 

 post attachmentsmay notYou 
 edit your postsmayYou 

BB code is تعمل
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.PM 08:17جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا

 
 Powered by vBulletin Version 3.7.0

Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. 
 

 المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 
 Members’ posts don't undergo censoring and don't represent Alekhlaas views

http://ek-ls.org/forum/showthread.php?t=147617

http://ek-ls.org/forum/misc.php?do=bbcode
http://ek-ls.org/forum/misc.php?do=showsmilies
http://ek-ls.org/forum/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://ek-ls.org/forum/sendmessage.php
http://ekhlaas.biz/forum

	Local Disk
	تفريغ كلمة الشيخ أسامة بن لادن//أسباب الصراع في الذكرى الستين لقيام دولة الإحتلال - شبكة الإخلاص الإسلامية


	KCMOOANAENLDHOADKDGDINCFFBMIFCAB: 
	form3: 
	x: 
	f1: 
	f2: 0
	f3: 0
	f4: Off
	f5: 1
	f6: 
	f7: 87fb441173dc5b2f3e840cf4a31364388e73b2c9
	f8: postreply
	f9: 147617
	f10: who cares
	f11: 1
	f12: 42944

	f13: الرد السريع للمشاركات
	f14: 
	f15: الوضع المتقدّم
	f16: 

	form6: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: [10]

	f4: 




