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 PM 04:45 ,اليوم 

 مركز اليقين اإلعالمي
  

المشاركات: 
 13

 عدد ساخن/ مركز اليقين اإلعالمي يقدم: قضايا جهادية العدد الرابع مع هدية 

 
 الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 

 اإلعـالمـــي الــيــقــيــن مــركــز
 
 
 جــــهادية قـــضايا

 العالمي الجهادي بالشأن تهتم بحثية إسالمية مجلة
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 هـ 1429 الحجة ذو / الرابع العدد
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 العدد هذا في تقرأون
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 إيمانية قضايا

  السائرين زاد جالله جل اهللا محبة
 

 الصميم في كلمات
  مشرقة نماذج

 
 متابعات

  السلفي التيار ضد حربها في حماس
 
 إخبارية تقارير

  أوباما وانتصار أفغانستان هزائم بين أمريكا
 

 استراتيجية قضايا
  صومالية صحوة مجالس القراصنة

  إمام سيد وتراجعات الجهادية الحركات تقدم بين
 
 عدوك اعرف

 العراق في لألمريكان الوحيد الحل العراق صحوات: مترجم
 
 إعالمية قضايا

  كِالمتأمر العربي اإلعالم
 
 جهادية وثائق

  الظواهري أيمن الدكتور الشيخ - األسود عرين األزهر
 
 :العدد هدية

 الجهادية التنظيمات على للقضاء جديدة استراتيجية: دراسة ترجمة
 
 
 

 االفــــتتاحية
 
 

الكرم - الحلم - اللطف
 
 

 اهللا، رسول على والسالم والصالة هللا الحمد
http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=29918



 
 عباده أمور فّيصر اهللا أن كيف ويرى يعلم المتأمل و وسكناتهم، حركاتهم في ولطفه ورحمته عليهم العظيم اهللا فضل يجدوا أن المؤمنون، اعتاد لقد
. يحتسبون ال حيث من عليهم ويفتح ويوفقهم يكون، ما خير على
 أخرى، رحمة تدركه حتى غيه، على يظل من ومنهم ويتعظ، الدرس يفهم من فمنهم المعايب، من ليطهرهم بالمصائب عباده يبتلي أنه اهللا رحمة ومن
. باهللاً عياذا السوء على يهلك أو

 البشر وأما جالله، ّجل يعلمها لحكم وأقداره، وتوفيقه، اهللا، بعناية يسير بل البشر، أيدي سيرهُت ال الجهاد أمر أن يدركون الجهاد خفايا على والمطلعون
. طاعته في اهللا استعمله من واألسعد. اإلسالم لنصرة ًسببا يكون ألن سعى من فالسعيد أسباب، إال هم فما
. اهللا يقدرها بالغة لحكمة احتياطه كل رغم آخر سقط وكم وحفظه، اهللا بستر يدري، ال حيث من محكم، فخ من مجاهد نجا وكم
 بعضها ،ّالعز شجرة لتروي الدماء تتسابق يوم بعد ًويوما ،ًعاما العشرين عن يزيد ما منذ الطاهرة بالدماء ترتوي زالت ما الحديث الجهاد شجرة وإن

. ًشيئا يظلمون ال اكتسب مما نصيب ولكل نساء، ّوبعضهن رجال بعضهم. البشر بنو يعرفهم ال أن ضرهم ما وبعضها نعرفه،
  مظلوم، ودعوات كسير، وآالم أسير، دموع وهناك أشالء، الدماء بين و
  التوحيد،، لراية ًوحراسا العز، لشجرة ًسقاء ولنكن. الركب فلنلحق يقترب، النصر أن ًيقينا واعلم أوليائه، خاذل اهللا ّتحسبن فال

.فضله من اهللا نسأل لطاعته، ويوفقنا قلوبنا، يطهر أن اهللا نسأل
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 PM 07:19 ,اليوم 

 حفيد الحسين
 

سفير شموخ اإلسالم

 

المشاركات: 
 10,222

قدرك اهللا رفع

__________________ 
ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
ادناه الرابط على اضغط

 الجامع ألخبار المنتديات الجهادية التي تسير على نهج الطائفة المنصورة
.شموخ االسالم, الحسبه, الفلوجهالمنتديات التي تعمل االن : 

 عاطلة الباقيةالمنتديات

   

#  3    
  

 PM 07:42 ,اليوم 

 محمود
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 416

 فيكم اهللا بارك
 

قدرك اهللا رفع

__________________ 
}. ٌيرِدَ قٍءْيَلِّ شُى كَلَ عُاهللاََّا وًئْيَ شُرُّوهُضَ تَالَ وْمُكَرْيَا غًمْوَ قْلِدْبَتْسَيَا وًيمِلَا أًابَذَ عْمُكْذِّبَعُوا يُرِفْنَالَّ تِ{إ
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 اإلنسركطو
 

شامخ مميز

 

المشاركات: 
 1,684

:اقتباس

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة محمود 
 بارك اهللا فيكم

 
رفع اهللا قدرك

 .خيرا اهللا جزاكم
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#  5    
  

 PM 07:53 ,اليوم 

 ابو يوسف
 

شامخ محرض

 

المشاركات: 
 34

خيرا اهللا جزاكم
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:
  

 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 

 
 
 

.. 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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