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ا�مةوقضاياالحدثمنتدى>*~¤§®§*)العامةاقسام(*§®§¤~*>المجاھدينأنصارشبكة

ا"س مية

}ا�نصارجوالفريقفيل5نضمامالتسجيلبابفتحإع ن{##للمشاركةدعوة

؟بياناتيحفظاسم المستخدمالمستخدماسم

تسجيل الدخولالمروركلمة

التسجيل

 

>212من1صفحة

الموضوععرضانواعالموضوعأدوات مقروءةغيرمشاركةأولعرض

أسابيع2منذ

ا�نصارجوال
ا�نصارجوالفريق

 
5:المشاركات

0:دعاء
مشاركة4فيمرة46لهالدعاءتم

}ا�نصارجوالفريقفيل5نضمامالتسجيلبابفتحإع ن{##للمشاركةدعوة

وبركاته�ورحمةعليكمالس�م

ا�نصارا�خوةا�نصارجوالفريقيدعوا

ا�نصارجواللفريقا!نضمامإلى
الفرق!حدىل'نضمامالرغيةوإبداءالخاصعلىمراسلتناا!نضماميريدمنوعلى

}التفريغ-الصوتيةالھندسة-المونتاج-التصميم{

:::ا�نصارجواللفريقالتأسيسيالبيان:::آخرنوعمنمفأجاة

:اقتباس

الرحيمالرحمن�بسم

:القائل0الحمد
٢:المائدة)والتقوىالبرعلىوتعاونوا(

:وبعدوا7هومنوصحبهآلهوعلىمحمدالقتالالضحوكعلىوالس�موالص�ة

التيالمنابرھذهعلىالقضاءبمحاولةيائسةبمحاولةوالمؤمنونورسوله�أعداءويقومالمسعورةللھجماتتتعرضالجھاديةالشبكاتھيھا
الصالحالسلفوعقيدةمنھجتحملالتيا!ع�ميةوالمجموعاتالكتائبھيوھا�فضلوھذاوالتقنيا!ع�ميالتطورتواكب�بحمدأصبحت

.ملحوظإع�مينشاطمنلھا�يسرماوتقدمتبدععليھم�رضوان

بعونأخرىمجا7تواقتحامالجھاديا!ع�منشاطمجالتوسيعإخوانكمقررالجھاديا!ع�مصدفياليائسةالمحاو7تبعد:ا�نصارأخواني
يحملمخلصأنصاريلكلوسيكونوتوفيقه�بعونالعالملكلالجھاديةالموادإيصالمحاولةعلىالمرحلةھذهفيا�نصاركلوسيشترك،�

إ7المشاريعھذهوما�بإذنأفضلوالقادمبدايةإ7عنهسنعلنالذيالمشروعھذاوما�بإذنالجھاديا!ع�مفيوسبباً عمIأمتهھم
.الجھاديا!ع�متطويربضرورةالكراملمشايخنااستجابة
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الخبراتأصحابوخاصةالطيبةالمشاريعھذهفيللمشاركةفيھاندعوهأنصاريكلإلىرسالةنوجهوھناتستطيعونبماإخوانكمفأعينوا
.)ا!ع�ميةالمجا7تمنوغيرھا–التصاميم–المرئيالمونتاج–الصوتيةالھندسة–ا!ع�ميةالموادسيناريوكتابة(منكلفيا!ع�مية

-:ا�نصارجوالفريق

:الفكرة
شبكةإدارةإشرافتحت،دعويةوتحريضيةوعلميةموادمنالجوالالھاتفعلىتعملالتيالموادجميعونشرإنتاجفيمتخصصفريق

.المجاھدينأنصار

-:)ا�نصارجوالفريق(تكونالتيالفرق

)الصوتيةالھندسةفريق()1
.وغيرھا،وا�ناشيد،والقصائد،والقراءات،صوتياً مھندسةوالقادةالمشايخمحاضراتمنصوتيةمقاطعونشرھندسة

)التفريغفريق()2
.الجواليدعمھاصيغةأيأوم�حظاتبصيغةالبياناتوأھمالمبدعةوالمقا7تالمؤثرةوالقصصالجھاديةالمج�تنشروكتابةواختيار

)التصاميمفريق()3
.الجواليدعمھاصيغةبأيالمبدعةوالتصاميمالجھاديةالصورونشرتصميم

)الرفعوالتحويلفريق()4
.المقاطعورفعالجواليقبلھاصيغةأيإلىالجھاديةا�ف�مصيغتحويل

:الھدف
.الجھاديا!ع�متطويرو،مفيدھوبماالتقنيةھذهواستغ�ل،الجوالالھاتفعبرالجھاديالفكرنشر

:تعالىبقولها�نصارونذكر

.المسارعةعلىتحثالتيوا�حاديثا�ياتمنوغير،١٣٣:عمرانآل)ربكممنمغفرةإلىوسارعوا(

المباركةالفرقلھذها!نضمامبطلبيبادرأنإخوانهإعانةيستطيعأنصاريأخكلوعلىالفرقھذهفيا�خوةلمساعدةا�نصارجميعوندعوا
وبركاته�ورحمةعليكموالس�م�أعانكمإخوانكمفأعينوا�بإذن
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 #4 

 #5 

مي�دي2009/ھجري1430

أسابيع2منذ

الصحابةمحب
مجتھدأنصاري

 
237:المشاركات

26:دعاء
مشاركة7فيمرة8لهالدعاءتم

فيكم�بارك

مھمةالھمة

أسابيع2منذ

omo yassir
أنصاري

 
9:المشاركات

1:دعاء
واحدةمشاركةفيواحدةمرةلهالدعاءتم

إخوانيالخيركل�جزاكم

أسابيع2منذ

122الشيماءأبو
أنصاري

 
5:المشاركات

1:دعاء
مشاركة0فيمرة0لهالدعاءتم

عنصادطاغوتبكلعليكاللھممنكم�تقبلبوركتمأمركمتحتمعكمونحنرؤوسناورفعتمصدورناشفيتم
المجاھدا!ع�موكلالمجاھدينأنصارأيداللھمسبيلك

أسابيع2منذ

عمرالفاروق
األنصاراألنصاراألنصاراألنصارجوالجوالجوالجوالفريقفريقفريقفريق

 
222:المشاركات

26:دعاء
مشاركة37فيمرة68لهالدعاءتم

مھمةالھمة
ا�نصارجوالفريقفيإخواني�حياكم

__________________
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..::بــاقـيـــةا"ســ مدولــة::..

أسبوعقبل

HassaN
أنصاري

 
142:المشاركات

1:دعاء
مشاركة14فيمرة22لهالدعاءتم

سرورنادواعيلمنإنه...بكمهللابارك

وبركاتهوبركاتهوبركاتهوبركاتههللاهللاهللاهللاورحمةورحمةورحمةورحمةعليكمعليكمعليكمعليكمالسالمالسالمالسالمالسالم
ا�نصارجوالفيا�حبةجريشكفيكمفيكمفيكمفيكمهللاهللاهللاهللاباركباركباركبارك

الجبارةالجبارةالجبارةالجبارةمجھوداتكممجھوداتكممجھوداتكممجھوداتكمعلىعلىعلىعلى
التوفيقالتوفيقالتوفيقالتوفيقوليوليوليوليوهللاوهللاوهللاوهللا

المحبالمحبالمحبالمحبأخوكمأخوكمأخوكمأخوكم
HassaN

__________________

الجھادالجھادالجھادالجھادأرشيفأرشيفأرشيفأرشيفرابطرابطرابطرابط
http://www.jarchive.info/

أسبوعقبل

البرآءالجزائري
الفوتوشوبالفوتوشوبالفوتوشوبالفوتوشوبدورةدورةدورةدورةفيفيفيفيطالبطالبطالبطالب

 
312:المشاركات

27:دعاء
مشاركة38فيمرة41لهالدعاءتم

تعالى�فقكمو

أسبوعقبل

al-katiba-al-5adra
أنصاري

 

89:المشاركات
2:دعاء

مشاركة2فيمرة3لهالدعاءتم

بركاتهورحمةوعليكمالس�م

المشروعفيمعكمانا

:المفيدةالمشاركةعلىal-katiba-al-5adraلـبالدعاءقامواالذينا�عضاء

)يوم2منذ( الفردوسعاشق

أسبوعقبل

عائشةأبو
مشرف

 

هللاشاءإنالعزةأرض:الدولة
1,440:المشاركات

265:دعاء
مشاركة130فيمرة175لهالدعاءتم
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del.icio.usDiggStumbleUponGoogle

جميعاا!خوةفي�بارك

مكـــــــانكلفيالمجاھدينعبـــادهينصران�نســـــأل

مھمـــــــــــــــــــةالھمــــــــــــــــــــــــــة
__________________

:تعالىقال
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ا��ِ=يِ +9ِْ�َ;ُ�ُ َ(%,َْ�+ِْ:ُ
واْ �ِّ ِ��َ ِ 9َْ�ِ.8ِ َأْوَ(7َوَ��ْ َواْ�ُ&ْ
6نِ َوا�5ِ"ِ�*ِ ا���ْ�َراةِ ِ()2َ&1%َ/َ#�0ِْ َوْ/ً.ا

.]التوبةسورة)111([}****ا��Bِ9َ�ُْ اْ�َ�ْ�زُ ُه�َ َوَذِ�<َ ِ 0ِ َ %َ'9ُْ��

أسبوعقبل

ا{نصارجسار
الفوتوشوبالفوتوشوبالفوتوشوبالفوتوشوبدورةدورةدورةدورةفيفيفيفيطالبطالبطالبطالب

 

سابقامصر)مباركعزبة(:الدولة
1,498:المشاركات

766:دعاء
مشاركة126فيمرة145لهالدعاءتم

ا7حبهايھافيكم�بارك
انضممتكنتللرفعقسمعندكميوجدكانياليته

__________________

الحبيباخيياكثيرااليكأشتاق
ـرامةkaramaكـ

>212من1صفحة
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