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الھدف العام لھذه المجلة:
حث اإلخوة واألخوات على نشر ھذه المادة على األقارب واألصدقاء والعامة في البيوت و في المساجد ،وكل شخص بعيد عن
اإلنترنت من خالل طباعة النشرة وتوزيعھا ،وقراءتھا في المجالس وأيضا من خالل إرسالھا عن طريق البريد االلكتروني
والمجموعات البريدية المختلفة ،وغرف المحادثة  ،وغيرھا من األفكار التي لھا من األثر الطيب إن شاء ﷲ في إحياء روح
الجھاد في األمة وتبيان بعض األمور الھامة ...فيا أخي ويا أختي ﷲ ﷲ في نصرة إخوانكم المجاھدين فھذا أقل ما نستطيع
تقديمه لنصرتھم .
ھيا احتسبوا األجر والثواب و توكلوا على ﷲ...
ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ

ال تنسونا من صالح دعائكم
إخوانكم في
قسم الكتب و النشرات

الجبھة اإلعالمية اإلسالمية العالمية
ض للُمؤِمنين
َرصٌد َألخَبار الُمجاِھدين َو َتحري ٌ
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واسأل ﷲ ان يحفظ األعالم الجھادي اللھم امــيـــن
ال خير فينا إذا عشنا والقرآن غير مطبق في المجتمعات الجاھلية التي نعيش بھا  .وال خير فينا إذا سب الكفار نبي
األمة عليه الصالة والسالم ونحن ال نحرك ساكنا.
وال خير فينا إذا لم نبايع الشيخ اإلمام أسامة بن الدن حفظه ﷲ ورعاه
من حق كل انسان أن يحب من الناس ما يشاء فليشھد ﷲ بأني أحب أسامة بن الدن وصحبه حبا بال غلو وشوقا بال
حد و د
نحن أقوياء بال غرور ومتواضعون بال ضعف
اللھم احفظ الدولة األسالمية وجعلنا جندًا من جنودھا
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ما شاء ﷲ تبارك ﷲ.
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