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ƖƇǍرǀر مǒƹ ƗكƧƓƬم ýǍƊ ƯرƵ تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة  

#  1   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  

ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 06:07 PM 

 سرية الصمود اإلعالمية

 سريǆƮǃƒ ƗوǚƵǗƒ ƥمǒƹ Ɨǒر مƙوƒجد
ƓĄǒǃƓح

 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 9

Ɨزيƶسرية الصمود اإلعالمية // بيان نعي األخ المجاهد (مخابرات المجاهد) رحمه اهللا ت 

الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
 
 

 اإلعالمية الصمود سرية
 

 
 

.اهللا رحمه) المجاهد مخابرات (المجاهد األخ نعي بيان
 
 

:23)األحزاب ()ًيالِدَْبت واُدَّلَب اَمَو ُرَِظتَْني ْنَم ْمُهْنِمَو َُهبَْحن ىَضَق ْنَم ْمُهْنِمَف هَْيلَعَ اهللاَّ واُدَاهَع اَم واُقَدَص ٌالَجِر َينِنِمْؤُْمال َنِم(
 
 

 )الشمالي الهيثم أبو( المجاهد األخ خاصة اإلعالميين وللمجاهدين عامة اإلسالم ألمة اإلعالمية الصمود سرية تنعي
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.ًغرقا البحر في توفي الذي- اهللا رحمه-
 

 كان بأنه الساحات له تشهد حيث الجهادي، اإلعالم في الناشطين الفاعلين من هو اهللا رحمه الشمالي الهيثم أبا األخ
 اإلعالمية، والكتائب السرايا من العديد تأسيس في األوفر والقسط الكبير الفضل له اهللا رحمه فأخانا...ًهصوراً أسدا
.اإلعالمية الصمود وسرية اإلعالمية الغرباء كتيبة ومنها

 
 كان التي الغالية األمنية ونصائحه الدين، نصرة في يسخرها كان التي الفردية اإلعالمية مجهوداته على عالوة هذا

.بلده في ينشرها كان التي والتحريضية والتوعوية الدعوية وأعماله العنكبوتية، الشبكة في المجاهدين ألنصار يقدمها
 

 العزة، طريق عن ًباحثا المسلمين، حرمات علىً غيورا سالمتهم، على ًحريصا إلخوانه، ًمحبا كان:: اهللا رحمه الهيثم أبا
.ًغرقا البحر في له يكتبها أن شاء وجل عز اهللا أن إال المعركة، أرض في للشهادة ًعاشقا

 
 ::اهللا رحمه الهيثم أبي أخينا معرفات

 
 . وغيرها...الشموخ ،الحسبة، اإلخالص ) ::المجاهد مخابرات(

  .الفلوجة) :: المجاهد عيون(

 .الحدوشي عمر الشيخ من إجازة الحديث، أهل ملتقى ) ::المغربي عاصم أبو(
 .األلوكة منتدى ) ::الهمة عالي(
 . هناكً جدا يشتهر ،وبه المسلم أنا ) ::النقشبندي الهيثم أبو(

:: (al-monsif) الشمال غرفة منتدى في مراقب.
 
 

.آمين اللهم المسلمين وأموات ويرحمه والشهداء والصديقين األنبياء مع عليين في يتقبله أن تعالى اهللا نسأل
 
 
 
 
 في إخوانكم

اإلعالمية الصمود سرية
 

 
 
 

جميع الحقوق محفوظة لكل مسلم ©, سرية الصمود اإلعالمية ـ -1429-2008

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
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#  2   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 06:27 PM 

 عمر العمري

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ǐرǆƶǃƒ رǆƵ 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 159

 ..راجعون إليه وإن هللا إن
 

 .مسمى بأجل عنده شيء وكل أعطى ما وله أخذ ما هللا
 

 .لمحزونون الهيثم أبا يا فراقك على وإن ليحزن القلب وإن لتدمع العين إن
 

 .منها خيرا لنا واخلف مصيبتنا في اجرنا اللهم
 
 

 .الدين لهذا المخلصين من حسيبه واهللا نحسبه غبار له يشق ال مغوار ،أسد الساحة ريحانة النفس مريح القلب حبيب واألخ
__________________ 

 ..أخرى أعذار أي أو والطريق الدليل وجود عدم بسبب الجهاد بركب اللحاق عدم عن تعتذرون كنتم إذا
 ..األعذار يتقبل أن اهللا وأسأل

!!؟) اإلعالمي الجهاد (غمار في الخوض عن تقاعسنا عن عذرنا هو ما فـ
 اهللا حفظه اهللا عطية الشيخ

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  3   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 06:29 PM 

 عبد اإلله

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ǊǃǗƒ دƕƵ 

شامخ مميز

 

المشاركات: 
 3,908

..آمين اللهم المسلمين وأموات ويرحمه والشهداء والصديقين األنبياء مع عليين في يتقبله أن تعالى اهللا نسأل

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  4   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 06:31 PM 
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 مكلوم متابع

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ƴبƓƙم ǅوǄǂم 

شامخ نشيط

 

الدولة: غزاوي
المشاركات: 

 234

 اهللا رحمك درك هللا...ًمغواراً أسدا الشموخ في عرفناك فقد..أبدا ننساك لن....قلوبنا حبيب يا عليك اهللا رحمة
 

الشهداء في اهللا يتقبله بأن المجاهد الفاضل ألخينا الدعاء اإلخوة من أرجو

__________________ 
::العقالء حمود المجاهد الشيخ موقع

http://www.al-oglaa.com/

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  5   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 06:41 PM 

abu_hafs_almaghriby 
abu_hafs_almaghriby رǒƹ 
ƓĄǒǃƓجد حƒوƙم

 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 166

..آمين اللهم المسلمين وأموات ويرحمه والشهداء والصديقين األنبياء مع عليين في يتقبله أن تعالى اهللا نسأل

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  6   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 07:55 PM 

 أبا مصعب المقدسي

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ Ǒدسǀǆǃƒ بƶƮم ƓبƊ 

شامخ مميز

 

المشاركات: 
 9,690
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 .. راجعون إليه وإن هللا إن
 

 . مسمى بأجل عنده شيء وكل أعطى ما وله أخذ ما هللا
 

 . لمحزونون الهيثم أبا يا فراقك على وإن ليحزن القلب وإن لتدمع العين إن
 

 . منها خيرا لنا واخلف مصيبتنا في اجرنا اللهم
  الفردوس مثواة يجعل ان اهللا اسال

يتمني كان ما يعطيه ان العظيم العرش رب العظيم اهللا واسال

__________________ 
شيخي أبو مصعب الزرقاوي

 
 رحم اهللا القائل 

 أنما هو بدل الروح 
 وإال فال تشتغل بالترها 

  في الطريق بدل الروح ًأنا أول قدما
 هذه الجاده فأين السالك

 ورحمة اهللا الشيخ أبا أنس الشامي
  ومسليًيوم أن قال لي مثبتا

 ياافالن 
  ألمتيًسبنقي نحفر في الصخر حتي نصنع مجدا
  لشهيقيًقال لي صاحبي ولليل قد حل ودمعي مرافقا
 ما ترك تصنع في الطريق بعدي 
قلك سأبكي عليك طول الطرقي

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  7   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 08:59 PM 

 محمود
ƓĄǒǃƓجد حƒوƙم ƥوǆơم 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 213

 .. راجعون إليه وإن هللا إن
 

 . مسمى بأجل عنده شيء وكل أعطى ما وله أخذ ما هللا
 

 . لمحزونون الهيثم أبا يا فراقك على وإن ليحزن القلب وإن لتدمع العين إن
 

 . منها خيرا لنا واخلف مصيبتنا في اجرنا اللهم
  الفردوس مثواة يجعل ان اهللا اسال

يتمني كان ما يعطيه ان العظيم العرش رب العظيم اهللا واسال

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
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#  8   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 09:13 PM 

 باغي الهدى

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ǎدǌǃƒ ǑƹƓب 

شامخ جديد

 

الدولة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 21 

 راجعون إليه وإنا هللا إنا
 

 األعلى الفردوس في تقبله اللهم
 

 باهللا إال قوة وال حول ال
 

الظالمين من كنت إني سبحانك أنت إال إله ال

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  9   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 09:58 PM 

 العربي مسلم

ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ مǄƪم Ǒربƶǃƒ 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 195

راجعون إليه وإنا هللا إنا

__________________ 
  ــــــــــــــــــححمعلوماتك عن المسجد االقصى المبارك صــــــــــــــــــــــ

ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ
 

ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ
 

#  10   ƗƑǒس ƗكƧƓƬǆرير بǀت 

  
ƇǍرǀر مǒƹ 26-09-2008, 10:56 PM 

 اإلنسركطو
ƓĄǒǃƓجد حƒوƙر مǒƹ ركطوƪنǗƒ 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 623
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 .أكبر اهللا
 .اإلسالمي المغرب في المجاهدين إلخواننا الدعاء

 

www.shamikh.com/vb
ƩƓƕƙƿƒ ƴم ƥƧ

 
ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǌǃ ƥدƶƙم ƩƓƕƙƿƍ

 
ƗكƧƓƬǆǃƒ ǉذǋ ǏǄƵ ƴريƪǃƒ ƥرǃƒ

 

ƥƧ4 األخيرة >123الصفحة 1 من«

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:
ƇƓƺǃƍ 
 تǒƪǈق
ǈǃƒص

 نصمƓئلƵريض
Ǌƙơت 
خط

 ýƓخƥƍ 
ƒƧبط

ƜƒƧƥƍ 
ƖƧصو

ƜƒƧƥƍ 
ƩƓƕƙƿƒ

 تǒǄǀص 
ƗحƓƪǆǃƒƖƥƓيƨ 
ƗحƓƪǆǃƒ

 تơويل
ǅƓنظ 
Ưرƶǃƒ

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع
 إرفاق ملفاتتستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

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

االنتقال السريع إلى 
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.جميع األوقات GMT. الساعة اآلن 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم - االتصال بنا  

 
الرحيم الرحمن اهللا بسم

  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخلقا وعمال علما المنصورة الطائفة نهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بل
النشر قبل للرقابة تخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كما

نسعى إلقرار أعينكم / شبكة شموخ اإلسالم
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