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#  1    
  

 AM 01:32 ,اليوم 

 مركز اليقين اإلعالمي
  

المشاركات: 
 3

 مركز اليقين اإلعالمي / يقدم ... مجلة قضايا جهادية العدد الثاني / رمضان 1429هـ 

 الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
 

 اإلعـالمـــي الــيــقــيــن مــركــز

 العالمي الجهادي بالشأن تهتم بحثية إسالمية مجلة
 

 القحطاني حسن بن حامد  :التحرير رئيس
 
 

 هـ 1429 رمضان/الثاني العدد
 

 
 االفتتاحية

 
 

  المتأمل في حال المنتسبين لإلسالم اليوم، يجد أن لهم منهجين في التعامل مع األمور:ّإن
 

 منهج العزة والثبات، وأهله ينظرون إلى األمور من زاوية الشرع، وهو نهج طليعة األمة األول:
 ، وإن كانت الظروف الظاهرية غير مواتية ..ًالمجاهدة، وهو أن تفعل الصواب شرعا

 
هذا يعني أن ال تتنازل عن الصواب من أجل الضغوط، والظروف المتوهمة .. فال ترضى بالكفر بحجة التعاون الدولي و السياسة، وال 

 .ّتترك الجهاد بحجة أن العدو قوي, فـ اهللا هو القوي
  على كوكب األرض!َفهؤالء تسعة عشر منهم غيروا بإذن اهللا، الحياة

 
 من اإليمان، و يتساهلون في كل أمر ًفهو منهج االنهزام، والتراجع، وأهله يقيسون األمور بموازين الدنيا مجردة أما المنهج الثاني:

 بمجرد ظهور بعض العقبات, متوسعين في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات،
 ، وأمريكا (بلسان حالهم ) أقدرًفهم يقيسون األمور بموازين الدنيا، فيصبح عندهم الجهاد هالكا

  داخلية، و يصبح خلع الحجاب ضرورة من أجل الدراسة،ًعليهم من اهللا، وتصبح قضايا المسلمين شؤونا
 

 درس فيه إال الجبن،ُفبـ اهللا عليكم أيهما أولى: دين المرأة وعفتها، أم الدراسة في منهج ال ي
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 المرأة، بالرغم من أنهم ال يعدون ً، ويجعلوننا ننبهر بمن رسم صورةً عظيماًوالقعود عن نصرة الدين؟ يدرسوننا أن نابليون كان رجال
 ، وهم وإن كان بعضهم من أهل األدب عندهم، فإنهم عندنا من أهل قلة األدب مع اهللا جل جالله. وقس على ذلك.ًكونهم كفارا

 فمنهج رسولنا صلى اهللا عليه وسلم في الدعوة مع صناديد قريش لم يكن بلغة الالت والعزى,
 ولم يدع كسرى وقيصر بنارهم وال إنجيلهم

  المؤمن العزيز باإلسالمَ خطابُبل كان الخطاب
 نا اهللا باإلسالمّفنحن قوم أعز

 
 خالصة األمر:

 ،ٌ مقدمةٌأنه في منهج الثبات: دين اهللا هو أولى الضرورات، فعليه ليس لمصلحة دنيوية قيمة
  أولى.ُ والدنيا، فالدينُفإن تعارض الدين

 أما في منهج التراجعات: فالدين هو أدنى الضرورات، فإن تعارض الدين والدنيا قدموا الدنيا.
 نسأل اهللا الثبات على الهدى، و اهللا المستعان. 
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، فانفضي ِ واالستبدادِةّ المذلُ عهدَ رحلْ، فقدِ للوراءُاريخّ التَ يعودْ، ولنُ الفتوحاتِها واهللاّ، وإنِحمَالَ المِ على أبوابَ اليومٌ دائرةُفالمعركة
 .ِبناءُ الجُ أعينْتَ نجالء. وال نامٌ أو طعنةٌ كريمةٌيشةِ إال عُ، فما العيشِ واالسترخاءِومّ النَ ثيابِ، وانزعي عنكَ واالستجداءّلّتي الذّ أمِعنك

 
 
  فيْمُكُإخوان

 
 
 

...والحمد هللا رب العالمين
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#  2    
  

 AM 08:26 ,اليوم 

 محب الشيخ أسامة
 

شامخ جديد

 

المشاركات: 
 13

خيرا اهللا جزاكم

   

#  3    
  

 AM 08:35 ,اليوم 

 أبا مصعب المقدسي
 

شامخ مميز

 

المشاركات: 
 9,414

اليقين بمركز االخوة في اهللا بارك

__________________ 
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
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 PM 12:45 ,اليوم 
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 حرب المستضعفين
 

شامخ نشيط

 

المشاركات: 
 235

الخفاء جنود خيرا الباري أثابكم

   

#  5    
  

 PM 02:02 ,اليوم 

 مكلوم متابع
 

شامخ نشيط

 

الدولة: غزاوي
المشاركات: 

 200

احبة يا فيكم اهللا بارك

__________________ 
::العقالء حمود المجاهد الشيخ موقع
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
اللهم احفظ أسامة وجند أسامة ومن شايع أسامة 

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=25139

http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=1502
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123248
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123248
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123248
http://www.shamikh.com/vb/showpost.php?p=123280&postcount=5
http://www.shamikh.com/vb/report.php?p=123280
http://www.shamikh.com/vb/member.php?u=3637
http://www.al-oglaa.com/
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123280
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123280
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=123280
http://www.shamikh.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=123280
http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=25139&goto=nextoldest
http://www.shamikh.com/vb/showthread.php?t=25139&goto=nextnewest


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 

 
 
 

 
 

 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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