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اآلن        اآلن

صفحات        صفحات

اق ثمرة جهادهم !! بقلم//أسد ّالجبهة اإلعالمية/تقدم/ حركة الشباب المجاهدين و سر 
الجهاد2 

مقابلة أمير إمارة القوقاز دوكو عمروف لمراسل قفقاس سنتر جمادى األولى 1429 هـ 
فديو+ مفرغة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 618 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
توضيح العالم الموحدين بعدم نشر اصدارات دولة العراق االسالمية في بالد الرافدين (معدل)  

 آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  
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 اسود التوحيد
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,165 
قام بالدعاء: 77

دعي له 513 مرات في 339 
مشاركات 

 توضيح العالم الموحدين بعدم نشر اصدارات دولة العراق االسالمية في بالد الرافدين (معدل) 

توضيح العالم الموحدين بعدم نشر اصدارات دولة العراق االسالمية في بالد الرافدين (معدل)
 
 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

الحمد هللا معز اإلسالم بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف األمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر األيام دوال بعدله وجعل 
 العاقبة للمتقين بفضله.

 
والصالة والسالم على من أعلى اهللا مناراإلسالم بسيفه.

 
 

امابعد :
 

ذبا عن مجاهدي دولة العراق االسالمية االخوة الجنود االعالميين
 

 لكوني احد جنود دولة العراق االسالمية يتوجب علي توضيح بعض االمور المهمة
 

والتي وقع فيها بعض االخوة من دونقصد
 
 
 
 

توضيح لالخوةالذين وقعوا في هذه الفخوخ من دون قصد!
 

الشبكات الجهادية وهوىاال وهي نشر اصدارات المجاهدين قبل نشرها رسميا.! عل
 

 الفخالذي وقعت به انا من قبل.. وهو نشر مقاطع من اصدار غزوة الدكتور فتحي تقبله اهللا
 

 بعد الطلب الشديد مناالخت الكريمة ام ابو العيناء.. فحسبت انا اني سافرحكم عندمانشرته
ولكن انا اضيع جهد وتعب اخواني الموحدين في وزارة االعالم في دولة االسالم اعزهااهللا

 
 
 
 

بعد ماوقعت انافي الفخ.!
 

واحلت انا واخ الى محكمة شرعية.!
 
 
 

 قال لي االخوة بشكل مباشر اليسمح بنشر اصداراتنا. وان مؤسسة الفرقان هي 
 المعنية بالنشر. ويقصد االخوة جنود وزارة االعالم في مؤسسة الفرقان هم المعنين

برفع المادة على االنترنت و ارسالها الى مركز الفجر.
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 :وتوضح لي لماذااالخوة في مؤسسة الفرقان يريدون النشر بشكل رسمي

 
 

لعدم تضييع تعب االخوة المصورين والذين يعرضونانفسهم للمخاطر.اوال :
 

 تضييع تعباالخوة في وزارة االعالم و مؤسسةالفرقان.ثانيا :
 

 عند النشر بشكلغير رسمي يظن العلوج انهم قد نجح مسعاهم وانثالثا :
 االخوة االعالميين اليستطيعون نشر الموادعلى النت بسبب التضييق االمني
 وهذه النقطة مهمة جدا.!! حيث ان النشر بشكل رسمي له اثرنفسي ومعنوي
 على الكفار حيث يتبين لهم خيبة املهم في فشل خطهم واظهار الحقيقة على
ارضالواقع في قدرة المجاهدين على ايصال الحقيقة المرة للكفاروللمسلمين.

 
 
 

 حتي اليظن اعداء الملة ان المجاهدين اليسطيعون النشر.رابعا :
واالهم من ذلكوالمتوجب ان يعرفهم الكثيرين ان االمريكان والمرتدين يحاربون االعالميين في دولةاالسالم

 
 بنسبة %90 اكثر من الفصائل االخرى وغرض العلوج في هذا اخفاء الحقيقة المرةالتي هم يعيشوها.

  احب التنويه الى امرخامسا :
 عندما تصور العملية يقوم االخوة المصورين الى االخوة الذين يقطعون المادة المهمة ومن ثم تحول
 الى االخوة الذين يمنتجون االصدار و من ثم يحول االصدار الى وزارة االعالم وبدورها تحول المادة

 الى مركز الفجر لالعالم لكي يرى الوقت المناسب للنشر، هذا االمر احببت توضيحه لتوضيح 
مهمة االخوة، وقد تضيع جهودهم بتصرف غير مسؤول.

 
................... ..................................................

 
تنويه من وزارة االعالم بحصرية النشر لمركز الفجر

 
 

دولة العراق اإلسالمية / تنويه من وزارة اإلعالم
 
 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

الظالمين، والصالة والسالم على إمام المجاهدين، نبينا محمد وعلى آله ىالحمد هللا رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وال عدوان إال عل
 وصحبهأجمعين... أما بعد:

 
فتود وزارة اإلعالم في دولة العراق اإلسالمية التنويه على أنجميع إصداراتها اإلعالمية المعلنة على شبكة اإلنترنيت(المقروءة والمسموعة 

 ٍ أو مادةٍ عن طريق "مركزالفجر لإلعالم" , وأي بيانًوالمرئية) وكذلك جميع إصدارات مؤسسة الفرقان لإلنتاج اإلعالمي تكون حصريا
 ) تنسب إلينا منغيرهذا المصدر فهي التمثلنا ونحن غير مسؤولين عنها ، ونود في هذا المقام كذلك أننوجه ٍ أو مرئيةٍ (مسموعةٍإعالمية

شكرنا وإمتناننا الى اإلخوة في " مركز الفجر لإلعالم " و"مؤسسة البراق لإلنتاجاإلعالمي" و " المواقع االعالمية الجهادية " و " 
جهودهم المباركة المبذولة في خدمة اإلعالم الجهادي ونشر أخبار المجاهدين في العالماإلسالمي ، ونسأل ىالكتائب االعالمية الرديفة" عل

الصليبيين وعمالئهم َغشي أبصارُ حسناتهم يوم القيامة , وأن يِاهللا أن يحفظهم ويثبتهم على هذا الطريق , وأن يجعل عملهم هذا فيميزان
 عنهم ، إنه وليذلك والقادر عليه .

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم أمريكاومن حالفها، اللهم اجعلهم وعتادهم غنيمة للمسلمين، اللهم دمر 
 أمريكاوزلزلها..

 اللهم أنت عضدنا وأنت نصيرنا , اللهم بك نصول وبك نجول وبكنقاتل..
اللهم إن السماء سماؤك واألرض أرضك والبحر بحرك، اللهم ما كان لهم منقوة في السماء فأسقطها وما كان لهم من قوة في األرض 

 فدمرها واجعلها غنيمة للمسلمين،وما كان لها من قوة في البحر فأغرقها...
اللهم عليك بهم فإنهم ال يعجزونك، اللهمإنا نسألك أن تصيبهم بما أصبت به فرعون وقومه، اللهم أرسل على بالدهم الطوفان وخذهمبنقص 
من األموال واألنفس والثمرات، اللهم إنه ال يهزم جندك وال يغلب جمعك اللهماهزمهم وزلزلهم إنك قوي عزيز ، يا ذا الجالل واإلكرام يا حي 

يا قيوم.
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 واهللا أكبر
 

 )َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّالِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ(و
 وزارة اإلعالم/ المتحدث الرسمي لدولةالعراق اإلسالمية

 المصدر: (مركز الفجر لإلعالم)
 
 
 
 
 
 

 .......... ..................................................
 
 

 للشبكات والمنتديات التي نشرت اصدارات بدون اذن من اصحاب الشأن اال وهم دولة العراق االسالمية
نود ان نبين لهم كيفية النصرة كالتالي :

 
 

 ننصح االخوة الذين يودون نشر االصدارات نصرة.! لدولة الموحدين والذين
 هم متعاطفين مع مجاهدي دولة االسالم عزها اهللا بنصره اتباع االمور التالية :

 اوال : اخذ امر من الدولة االسالمية برفع االصدار.
 ثانيا : اذا كان االخ الذي احب النشر ليس لديه اتصال
مع الدولة االسالمية وعنده صعوبة فليقوم بالتالي :

 
مراسلة ادارة احدى الشبكات التالية :

 
 شبكة االخالص االسالمية
 شبكة البراق االسالمية
 منتديات شبكة الحسبة

منتديات الفردوس الجهادية
 

 واعطائهم المادة على رابط بعد حفظها بملف مضغوط برقم سري وستقوم
 الشبكة بتحويل المادة الى مركز الفجر لالعالم وسيقوم بدوره في نشر المادة

في الوقت الذي يراه مناسبا وليس الوقت الذي هو يود نشره.!
 
 

و خالف هذه االمور او تعمد النشر يعتبر اعتداء بقصد على حقوق مركز الفجر لالعالم. ويعتبر من يخالف هذا االمر مسئول امام اهللا تعالى 
باالساءه للمجاهدين وافشال خططهم االعالمية التي يرسمونها في جهادهم.

 
 

 )ِهِلْهَأِالبِ إُ السَّيِّئُرْكَمْ الُيقِحَ(والي
)وسيعلم الذينظلموا أي منقلب ينقلبون)

 
 

مالحظة اضافية احب التنوية على موضوع االخ وميض قلم! للتذكير.!
 

http://al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=156170
 
 

 جزاكم اهللا خيرا وبارك في مساعيكم
اخوكم في اهللا 

 
 ابو الزرقاء العراقي

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=156579

http://al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=156170


والية جنوب بغداد
 
 

والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته
 

__________________ 
ǦɆȵɎȅɍǟ ȧǟȀȞȱǟ Ǧȱȿǻ

 
ȸɅǼȥǟȀȱǟ ǻɎǣ ȸȵ ȸɅǼǩȀȶȱǟȿ ǿǠȦȮȱǟ ȀǵǼȱ ȸɅǼǵɀȶȱǟ ȨɅȀȕ

 
ȸɅǼǵɀȶȱǟ Ǧȱȿǻ Ʉȥ ȸɅǼȽǠǲȶȱǟ ȀȎȹǟ ȴȾȲȱǟ

    

 األعضاء 3 قاموا بالدعاء السود التوحيد لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)عيـون الزرقاوي (اليوم), ابو عبد اهللا العراقي (اليوم), أبو قندهار

#  2    
  

 PM 07:23 ,اليوم 

 أبو أسامة اليماني
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: إمارة فلسطين اإلسالمية -قريبا-
المشاركات: 2,062 

قام بالدعاء: 272
دعي له 446 مرات في 364 

مشاركات 

بوووركت أخي 
 
 

اللهم انصر دولة العراق اإلسالمية وإمارة أفغانستان اإلسالمية والقسام إن كانوا على الحق واهدهم إن 
 زلوا عنه ومن يرفع راية التوحيد في كل مكان

 
 
 

 أما الرجال فال يفك أسرهم إال الرجال : من كلمات أمير المؤمنين بدولة العراق اإلسالمية
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__________________ 
األمريكي المسلم أخونا الحبيب والعربي الكافر عدونا البغيض ولو تشاركنا معه في رحم واحدة

مقولة لشهيد األمة : أبو مصعب الزرقاوي

    

#  3    
  

 PM 07:26 ,اليوم 

 اسود التوحيد
 

شخصية متميزة
 

المشاركات: 2,165 
قام بالدعاء: 77

دعي له 513 مرات في 339 
مشاركات 

و اياك اخي الحبيب وجزاك اهللا خيرا

__________________ 
ǦɆȵɎȅɍǟ ȧǟȀȞȱǟ Ǧȱȿǻ

 
ȸɅǼȥǟȀȱǟ ǻɎǣ ȸȵ ȸɅǼǩȀȶȱǟȿ ǿǠȦȮȱǟ ȀǵǼȱ ȸɅǼǵɀȶȱǟ ȨɅȀȕ

 
ȸɅǼǵɀȶȱǟ Ǧȱȿǻ Ʉȥ ȸɅǼȽǠǲȶȱǟ ȀȎȹǟ ȴȾȲȱǟ

    

http://www.ek-ls.org/forum/showthread.php?t=156579

http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131380
http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131380
http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131380
http://www.ek-ls.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1131380
http://www.ek-ls.org/forum/showpost.php?p=1131382&postcount=3
http://www.ek-ls.org/forum/report.php?p=1131382
http://www.ek-ls.org/forum/member.php?u=31846
http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131382
http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131382
http://www.ek-ls.org/forum/newreply.php?do=newreply&p=1131382
http://www.ek-ls.org/forum/post_thanks.php?do=post_thanks_add&p=1131382


 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم إحفظ أميرنا أبو عمر البغدادي مذل المجوس من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
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