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مكتبة الشيخ المقدسي
منھاج السنة
عـقــيــدة أھـــل الـجـنـة
الــفــريــضــة الــغــائـبـة
كــــتــــب وأبـــــحــــاث
مـــــــــــــقــــــــــــــاالت
قــــضـــايـــا فــقــھــيــة
التـــاريــخ و الســــــيـــر
حــــــــــــــــــــــــــوارات
أشـــبــــال الــتــوحــيــد
مـــــــــطــــــــويــــــــات
فــــــرق ومـــــذاھــــــب
مجــــــــــــــــــــــــــــالت
دراســات إستراتــيجــــية
قسم المواد المترجمة جديد
صوت التوحيد
مـــــــرئــــــيـــــــــــــات
خـطـب ومــحـــاضـــــرات
حـــــــداء الـــمــجــاھـــد
عيون الكلم
مــخـتــارات شــرعـــيـــة
الــجـھــاد والــشــھـــادة
األخــــالق والـــرقــائـــق
الـــواقــع الــمــعــاصـــر
مــوضــوعـات مــتـنـوعـة
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محرك البحث
بحث في ال ص فحة

ﺗﻨﺒﻴﻪ  :ﺇﻧﻨﺎ  -ﰲ ﻣﻨﱪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭ ﺍﳉﻬﺎﺩ  -ﳓﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺮﺍﻩ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ  ،ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻧﺸﺮ ﻣﺎﺩﺓ " ﻣﺎ " ﻟﻜﺎﺗﺐ " ﻣﺎ "  ،ﻻ ﻳﻌﲏ ﲝﺎﻝ ؛ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻮﺍﻓﻘﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮﻝ  ،ﻭ ﻻ

بحث متقدم «

ﻳﻌﲏ ؛ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻮﺍﻓﻘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﺍﻷﺧﺮﻯ  ،ﻭ ﺍﷲ ﺍﳌﻮﻓﻖ ﻟﻜﻞ ﺧﲑ .
شارك معنا
شارك معنا في نشر
إ صدارات المجاھدين. . .
رسالة إلى كل من يملك
كتابًا أو مجلة أو شريطًا .
 . .تتمة
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ك ت ب و أ ب حا ث
Millat Ibraheem
ملة إبراھيم
!!! Democracy, A Religion
الديمقراطية دين
كتاب األربعون الجياد ألھل التوحيد والجھاد
مذكرة في طلب العلم
The five ground rules for victory or its absence
األصول الخمسة لتحقيق سنة النصر أو تخلفھا
A Call to migrate
اإلعالم بوجوب الھجرة من دار الكفر إلى دار اإلسالم
شرح الطحاوية
موقف القرآن من خصومه
ways to serve and participate in Jihad 39
 39وسيلة لخدمة الجھاد و المشاركة فيه
الشيعة  -تقديم الشيخ أبو محمد المقدسي
معركة األحزاب
كتاب حرمت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية طبعه فمن
مؤلفه؟ولماذا؟
إرشاد السالك إلى حكم من سب رسول ﷲ في مذھب
ما لك
الطريق إلى الجنة

ا ل كا ت ب

تنزيل

قراءة

أبو محمد المقدسي

340

0

أبو محمد المقدسي

146

0

أبو قتادة الفلسطيني

315

0

أبو بصير الطرطوسي

167

0

274

0

عبد القادر بن عبد العزيز

عبد العزيز بن صالح الجربوع 151

0

حمود بن عقالء الشعيبي

301

0

عمر عبد الرحمن

182

0

عيسى بن سعد آل عوشن 129

0

أبو أنس الشامي

384

0

أبو أنس الشامي

181

0

عمر بن مسعود الحدوشي 259

0

عمر بن مسعود الحدوشي 142

0

عبد المجيد الشاذلي

188

0

بكر بن عبد العزيز األثري

342

0

أحمد ولد الكوري
الشنقيطي
حسن الكتاني

150

0

152

0

الرد على من قال باختالف األھلة و استدل بحديث كريب

حسن الكتاني

101

0

الدولة النبوية

أبو حمزة المھاجر

174

0

الكوكب الدري المنير في إبطال حقن التخدير عن تكفير كل
حاكم شرير  -تقديم الشيخ أبو محمد المقدسي
بلوغ غاية األماني في الرد على مفتاح التجاني
وصف المحلى

ماذا تقصدون بمنھج التكفيري ؟  -تقديم الشيخ أبي محمد
أبو حفص الجزائري
المقدسي
أصناف العلماء و أوصافھم -تقديم الشيخ أبو محمد
أبو حفص الجزائري
المقدسي
أبو النور المقدسي
الصوفية في ميزان الكتاب والسنة

304

0

367

0

104

0

خطاب مفتوح إلى األمة اإلسالمية و علمائھا

154

0

حصن المجاھد في سبيل ﷲ

169

0

شھداء في زمن الغربة

120

0

أطلس األيدولوجيا المتشددة -التقرير الكامل )(E

896

0

573

0

أطلس األيدولوجيا المتشددة -موجز التقرير )(E
وقفات مع كتاب البرھامي )قراءة نقدية لبعض ما جاء في
كتاب ظاھرة اإلرجاء(
الحرب القذرة

216

0

1

0

جميع أعداد مجلة البتار

1

0

جميع أعداد مجلة صوت الجھاد

1

0

بناء شبكات إسالمية معتدلة -التقرير الكامل )(E

524

0

بناء شبكات إسالمية معتدلة  -موجز التقرير )(E

416

0

جميع أعداد مجلة صدى المالحم
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حوارات
Condemnation of the democratic process
حكم اإلسالم في العملية الديمقراطية و االنتخابات
Interview with Dr.Ayman Al-Zawahiri -Sep 2002
حوار مع الدكتور الظواھري عام 2002
Premiere Partie D`un Entretien Avec Le Sheiakh
(Ayman Az-zawahiri (F
األزھر عرين األسود  -حوار مع الشيخ أيمن الظواھري
1429ھـ
حوار مع المجاھد الشيخ عمر عبد الرحمن فك ﷲ اسره
حوار مع الشيخ عمر بكري
حوار مع الشيخ أبي منصور؛ الناطق الرسمي باسم حركة
الشباب المجاھدين في الصومال
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ال ك ا ت ب

تنزيل

قراءة

أبو قتادة الفلسطيني

203

0

أيمن الظواھري

56

0

أيمن الظواھري

80

0

أيمن الظواھري

121

0

عمر عبد الرحمن

86

0

عمر بكري

69

0

81

0
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مقاالت و رسائل
بيت المقدس في القلب
اللغو في الدين
The Conditions of There is No God but Allah
شروط ال إله إال ﷲ
أين أنتم يا علماء الجزيرة ؟

ال ك ا ت ب

تنزيل

قراءة

أبو محمد المقدسي

127

468

أبو محمد المقدسي

284

1384

أبو بصير الطرطوسي

72

0

أبو بصير الطرطوسي

70

0

أبو جندل األزدي

154

0

عبد العزيز بن صالح
الجربوع

77

0

Verily The victory of Allah is near
أال إن نصر ﷲ قريب
والذين كفروا بعضھم أولياء بعض

سليمان بن ناصر العلوان

68

0

أبو سعد العاملي

71

0

وقفات على مكاسب غزوة مومباي

أبو سعد العاملي

69

0

عبد ﷲ عزام

103

0

82

0

98

0

The Game of the Pharaohs
لعبة الفراعنة
الجربوع يرد قدح أمانة كبار العلماء في الشيخ حمود

The Tawheed of Action
التوحيد العملي
السلفية تقود جھاد تحرير العالم اإلسالمي من الصليبيين لويس عطية
لويس عطية
الجھاد عبقرية والھام  ..القاعدة نموذجا
آخر حصون اإلسالم

لويس عطية

66

0

ھل يقال لمبتدع  ..عالمة!

ھاني السباعي

113

0

الصارم المسلول على رضا الصمدي شاتم الرسول

أبو عبد ﷲ التونسي

67

0

فلسطين  ..اآلن حمي الوطيس

حسن محمد قائد

57

0

الصومال  ..إن النصر مع الصبر

حسن محمد قائد

51

0

يوسف العييري

50

0

رفاعي سرور

81

0

عمر عبد الرحمن

56

0

غازي التوبة

60

0

117

0

120

0

Meaning of Victory and Loss
معاني النصر و الھزيمة
الشريعة ..وحق الھيمنة
الشيخ العالمة عمر عبد الرحمن

تفنيد بعض أخطاء الترابي
شروط انتخاب الحاكم عند فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري علي بن حاج
أبو الحسن رشيد
إجابة أبو الحسن رشيد على أسئلة الحسبة
بكر بن عبد العزيز األثري
طلقات البنادق في رد فتوى الفاسق

131

0

بكر بن عبد العزيز األثري

130

0

الورطة القوية للمرجئــة الغوية

بكر بن عبد العزيز األثري

259

0

الھجر والتقبيح ألھل االنتخابات والترشيح

بكر بن عبد العزيز األثري

122

0

النجوم البراقة في نقد كتاب نھج البالغة

83

0

120

0

100

0

147

0

68

0

الشريعة التي نقصد ..والتطبيق الذي نريد

انكشاف السراب عن المفترى على تراث اآلل واألصحاب

السلفية و العلماء و الحقيقة المرة)(1
السلفية و العلماء و الحقيقة المرة)(2
الرد السھل على أھل العذر بالجھل
اإلسالم الديموقراطي بديل أمريكي
رسالة إلى قاھري األمريكان

بكر بن عبد العزيز األثري
محمد سالم بن محمد
األمين المجلسي
محمد سالم بن محمد
األمين المجلسي
محمد سالم بن محمد
األمين المجلسي
محمد سالم بن محمد
األمين المجلسي
عبد العزيز كامل

1

0

عبد العزيز كامل

76

0

مفھوم مھم جدًا

عطية ﷲ

68

0

ل ألمة خذلتكم!!
أھل التوحيد في نھر البارد  ..وي ٌ

عطية ﷲ

67

0

لصوص النصوص

وائل البتيري

68

0

عقوبة العلماء

وائل البتيري

66

0

سلف
سل السرقات(( عند من ينتسبون لل ّ
مسل َ
ھ ك ذ ا بد أ ) ) ُ
خا ل د ا ل حا يك
زورًا!
علي القرني
نظرات في غزوة تبوك
أكرم حجازي
القاعدة وخالصات االنعطافة 1

56

0

64

0

القاعدة وخالصات االنعطافة 2

أكرم حجازي

58

0

الصومال  ..تساؤالت ومفارقات عجيبة ال تنتھي

أكرم حجازي

64

0

وقفات مغربية مع وثيقة ترشيد العمل الجھادي لسيد إمام

141

0

السيف المھند في بيان حقيقة ما صدر من العوفي محمد

108

0

101

0

198

261

81

0

تساؤالت تدور في خلدي بالنسبة للقاء المزعوم مع األخ
القائد محمد العوفي فك ﷲ أسره
تعريف موجز بتقرير "أطلس األيدولوجيا المتشددة"
أربعون حديثا في فضل الجھاد و الرباط  -تحقيق و تعليق
أبي أويس بو خبزة
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فتاوى و ردود
سؤال متعلق بشبھة قبول النبي صلى ﷲ عليه و سلم
إلسالم مشروط من ثقيف
شبھة تسليم المجاھدين استدالال بقصة تسليم الرسول
صلى ﷲ عليه و سلم أبي بصير لقريش
شبھة أن الرسول صلى ﷲ عليه و سلم قد وافق على
األخذ بحكم سعد بن معاذ في يھود بني قريظة كيفما كان
سؤال حول مشروعية أموال تعطى لبعض األخوة
المسجونين من قبل أقارب لھم في الجيش و الشرطة
رسالة في قصر المسافر خلف المقيم
الفرق بين الكفار و أھل الكتاب
The Clarification of What Occurred in America
بيان عما جرى في أمريكا من أحداث

ب ي ا نا ت
بيان من أسامة بن الدن و تنظيم القاعدة إلى األمة
اإلسالمية

ال ك ا ت ب

تنزيل

قراءة

أبو محمد المقدسي

101

1

أبو محمد المقدسي

89

1

أبو محمد المقدسي

65

1

أبو محمد المقدسي

74

1

ناصر بن حمد الفھد

75

0

ناصر بن حمد الفھد

75

0

125

0

حمود بن عقالء الشعيبي

ال كا ت ب

تنزيل

قراءة

أسامة بن الدن

109

0
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* إننا  -في منبر التوحيد و الجھاد  -نحرص على نشر كل ما نراه نافعا من
كتابات  ،إال أن نشر مادة " ما " لكاتب " ما "  ،ال يعني بحال ؛ أن ذلك الكاتب
يوافقنا في كل ما نقول  ،و ال يعني ؛ أننا نوافقه في كل ما ي قول في كتاباته
األخرى  ،و ﷲ الموفق لكل خير .
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* في حال عدم ظھور اسم كاتب مو ضوع " ما " بجوار عنوان مو ضوعه  ..فإن
ذلك إما لكون اسم المؤل ف غير معروف لدينا  ..أو أنه مذيل في نھاية
المو ضوع !
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