
 

... هنا تجديد البيعة المير المؤمنين المال محمد عمر حفظه اهللا ... 

...منتديات الفلوجة االسالمية تزف نبأ استشهاد احد مشرفيها ( سنام الرمادي ) على ارض 
الرافدين تقبله اهللا في الشهداء... 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 15 جندي فرنسي في نجراب – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / مقتل 6 جنود للعدو وإغتنام سيارتهم في والية وردك – 11/8/2008 

اإلمارة:::طالبان / تدمير "اباتشي" للعدو األمريكي بعبوة ناسفة في والية اروزجان – 11/8 

10-8حركة الشباب المجاهدين/نحر رئيس المخابرات بإقليم بكول المدعو ( عبد اهللا جهورير ) 

:: روابط الشبكة :: :: الستعادة كلمة المرور :: :: لإلتصـال بنـا :: 

 

 
منتدى >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)
مركز اليقين اإلعالمي / يقدم ... مجلة قضايا جهادية  

العدد األول شعبان 1429 

السالم عليكم يا wahhaj من جديد 
  PM 07:47آخر زيارة لك كانت: منذ 2 يوم الساعة 

 رسالة جديدة غير مقروءة, من مجموع 1 1: لديك الرسائل الخاصة
رسالة. 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءالتعليمـــاتمكتــبي
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  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    

  

 منذ يوم مضى 

 مركز اليقين اإلعالمي
 

مراسل

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 73 

 مركز اليقين اإلعالمي / يقدم ... مجلة قضايا جهادية العدد األول شعبان 1429 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 
 

 مــركــز الــيــقــيــن اإلعـالمـــي
 

 يقدم 
 

 
 

مجلة إسالمية بحثية تهتم بالشأن الجهادي العالمي 
  حامد بن حسن القحطانيرئيس التحرير :

 
 
 
 

االفتتاحية
 
 

 في ً صحوةْ؛ فكانت ِ في األمةِ الجهاديةِ الصحوةِجذوة ِا في إشعالً الملحدين ليكونوا سببَ هيَّأ الروسْ أنَه بالمؤمنينِ اهللا ورحمتِن لطفِم
 ،َلُ به المؤمنين السُّبُى اهللاَدَا هًنور ْ، وكانتٍصحوة

 في تأجيج هذه َ – بإذن اهللا - باألمريكان وحلفائهم الذِّين ما زالوا يسعونٌ، ثمَّ هي مثنِّيةَ الروسِتََ ما أحرقَ أولْا أحرقتً نارْكما كانت
 ويمكرون واهللا يمكر بهم.هم، َدبِّرون ما فيه هالكُالجذوة، وي

 
 ُ حربَ المسلمين أنَّ هذه الحربُ؛ ظنَّ بعضٍ ساحةِهم في غيرَ ينازلون األمريكان ووكالءِ في الطليعةِ الجهاديةِ هذه الصحوةُولمَّا كان أهل

هم، ِن المسلمين عن نصرتِ مٌهم، وقعد كثيرَ عليهم إن نصرٌ عن المسلمين، فظنَّ أنَّه متفضلً، أو أنَّهم يجاهدون نيابةًالمجاهدين خاصة
، لما لهم من ِ الواجبات، وأهمِّ المهماتِهم من آكدُت نصرتَ المجاهدين، لكانَ حربْ، فإنَّها لو كانتِ المعركةِ خاطئ لحقيقةٌوهذا إنَّما هو فهم

ن ِ مٌوما المجاهدون إال ثلةها، ِ بأسرِمَّةُ األُ معركةُ الحاصلةُ، فكيف والمعركةٍ لكلِّ مسلمٌ معلومةٌ هذا ظاهرةُ اإليمانية، وأدلةِحقِّ المواالة
لُّها ُهم كُ أمَّتَ، على أن تكونِ , فتقدَّموا إلى الطليعةِ المستضعفةِ األمَّةِهم وسائرِ إخوانِ ربِّهم، وهبُّوا لنصرةِ استجابوا لنداءِ هذه األمَّةِأبناء

 ً هللا وللمؤمنين، وعداوةً، واليةِ في األرضِ اهللاِا إلى التمكين لسلطانًها، وسعيِا عن محارمًها، ودفعِا لدينً بواجبها انتصارَ، وتقومِفي السَّاقة
 ه المجرمين.ِللكفر وأهل

 الثُّغور، ومنها ِ بأهلُها اللحاقُ لمن سعى، أعالها وأشرفٌ كثيرةِ النُّصرةُ بما يستطيع، وأبوابٍ على كلِّ مسلمٌ واجبةِ اإلسالمَفإنَّ نصرة
 ُهم وصفِّهم، والنُّصحِوا إلى فسطاطَهدُ، وليِ المعركةَفوا حقيقةِعرَ المسلمين ليِ عن عامَّةِ الغشاوةُ، وإزالةُ، ومنها التحريضِ بالمالُالجهاد

  اهللا تعالى.ِ بتوفيقُ الكلمةَ، وتجتمعُ المسيرةَنصرون به، لتستقيمُ ما يِن خيرِالشرعيُّ للمجاهدين كذلك م
 

ا ً المجلة بما رآه القائمون عليها ثغرْ الجهاديِّ. صَّتِ اإلعالمِ في ثغرْ سبقتٍ مباركةٍ لجهودً تتمة(قضايا جهادية) ُ مجلةُوتأتي هذه المجلة
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 الجهادية ِ تهمُّ المشاركين في هذه الصحوةٍ في فنونِ بالدَّراساتٌ؛ وإنما هي مختصةً عامَّةً ليست مجلةَقلَّ القائمون فيه، فإنَّ هذه المجلة
 ِ من الدراساتًا مختلفةً أبوابُ ذلك. وستتضمنِ، وغيرِ، والتعليم، والدعوةِ اإلعالمِ القتال، وفي ثغورِن المجاهدين في ثغورِ، مِالمباركة

  ذلك.ِ، وغيرِ، واالستراتيجية، واإلعالميةِ، والمنهجيةِالشرعية
 ا، ونعوذ باهللا من فتنة القول والعمل.ًشدُ ويجعل ما فيها هدى ورِ بهذه المجلةَ األعمال، وأن ينفعَ، ويسددِ أن يبارك في الجهودَ اهللاُنسأل

 
 

 روابط تحميل المجلة
 

=-=-=-=-=-=-=-= 
 

  MB 9.51 - صيعة pdfًجودة عالية جدا
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 والحمد هللا رب العالمين
...

   

#  2    

  

 منذ يوم مضى 

 امير االعظمية
 

مشرف

 
Jul 2007 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولـــة الـــعـــراق االسالميــــه
المشاركات: 2,630 

 

جـزاكـم الـلـه كـل خـيـرا
__________________ 

الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 

 ))َونُقَزْرُي ْمِبِّهَر َندِع اءَيَْحأ َْلب ًاتاَوَْمأ ِّاهللا ِيلِبَس يِفْ واُِلتُق َينِالَّذ نََّبَسَْحت َالَو(( 
 
 
 

...ًرفيقا أولئك وحسن والشهداء والصديقين النبيين مع جناته فسيح وأسكنك اهللا رحمك
..الـحـبـيـب اخـي يـا

الـرمـادي سـنـام
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#  3    

  

 منذ 22 ساعات 

 آساد
 

مشرف

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الدولة: دولة العراق االسالمية(اعزها اهللا)
المشاركات: 1,205 

 

بارك اهللا فيكم
__________________ 

قيا المنية ُ لِ وأمنية الحر... بنفس األبي األبية َتمنى

 
  البريةُ إن شاء ربُ الحيهو...  ُ لهً لنا ال وداعاًوداعا

   

#  4    

  

 منذ 18 ساعات 

  اهللا أسرهّفك
 

مشرف

 
Mar 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 1,315 

 

 بارك اهللا في اإلخوة القائمين على المجلة
 بارك اهللا في مركز اليقين اإلعالمي

 آمين
__________________ 

وا العاني وأطعموا الجائع ّ« قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فكعن أبي موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: 
  رواه البخاري ومسلموعودوا المريض »

************************ 
 شاهد قناة دولة العراق اإلسالمية اإلسالمية على الرابط

 
http://worldtv.com/aljehad/ 

 
 
 

 
   

#  5    

  

 منذ 3 ساعات 

 ابو محمد المسلم
 

عضو جديد

 
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 9 
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 بارك اهللا في اإلخوة في مركز اليقين اإلعالمي
 بارك اهللا في اإلخوة القائمين على المجلة
 بارك اهللا في اإلخوة في الفلوجة االسالمية

 بارك اهللا في اإلخوة الدولة االسالمية
 

آمين...آمين...آمين...
 

   

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  

 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  
 

 ( األعضاء 1 والزوار 0)الذين يشاهدون محتوى الموضوع اآلن : 1 

 *wahhaj
 

تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع

 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

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

االنتقال السريع إلى 

 
 
 

المشاركات في هذا المنتدى ال تخضع للرقابة وال تعبر بالضرورة عن رأي الموقع 

Members’ posts don't undergo censoring and don't represent al-faloja views
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