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منتددىى االحاسبب ووااإلنتررنتتاالقسمم االتقنياالمنتددىى
ددليیلل فيیسبووكك االجهھادديي// ااهھھھمم االصفحاتت االمناصررةة للجهھادد وواالمجاهھھھدديینن على االفيیسبووكك

 

  

  
 

ددليیل فيیسبوكك االجهھھادديي// ااهھھھم االصفحاتت االمناصرةة للجهھھادد وواالمجاهھھھدين على االفيیسبوككاالموضوعع: 

االبحثث االمتقددمممووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة تسجيیلل االخررووجج لووحة االتحكمم ملفي االشخصي االتنبيیهھاتت االسالمم عليیكمم

8 منن 8 إإلى 1االنتائج  االرردد على االمووضووعع+

تقيیيیمم هھھھذذاا االمووضووععبحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعع

 أأسابيیع2منذ 

468:االمشارركاتت

 ددليیل فيیسبوكك االجهھھادديي// ااهھھھم االصفحاتت االمناصرةة للجهھھادد وواالمجاهھھھدين على االفيیسبوكك

ووبعدد, بسمم هللا وواالحمدد R وواالصالةة وواالسالمم على ررسوولل هللا ووعلى آآلهھ ووصحبهھ وومنن ووآآالهه

ررووححاليیخفى على ااحدد, ووخاصة اانصارر االجهھادد, حجمم ووشررااسة وونووعع االهھجمة بلل وواالهھجماتت االمتتاليیة على ص
عنن ااالمةااالعالمم االجهھادديي ووهھھھذذاا اانن ددلل على شيء فانهھ يیددلل على ااهھھھميیة هھھھذذاا ااالعالمم ووددووررهه االفعالل في االددفاعع 

#1

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا

االمنتددىى
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ضةووفضح االمؤؤاامررةة االتي تحاكك ضددهھھھا ووااددووااتت هھھھذذهه االمؤؤاامررةة ووتعرريیفف ااالجيیالل بدديینهھمم االحقق ووااحيیاء فرريی
االجهھادد في نفووسهھمم.

صررةةووااالستهھدداافف لمم يیشملل االمنتدديیاتت االجهھادديیة بلل تططوورر ااالمرر االى ااستهھدداافف االصفحاتت وواالحساباتت االمنا
 حسابي ااناللجهھادد وواالمجاهھھھدديینن على االفيیسبووكك, هھھھذذاا االمووقع االمهھمم االذذيي يیتووااجدد عليیهھ االماليیيینن, ووقدد تمم حذذفف

شخصيیا ااكثرر منن عشرر مررااتت!!

 لكيلهھذذاا االسببب قمتت بجمع عدددد الباسس بهھ منن االصفحاتت االجهھادديیة وواالمناصررةة للمجاهھھھدديینن ووووضعتهھا ااددناهه
ووغيیرريیسهھلل على كلل منن فقدد حسابهھ االعووددةة وومتابعة هھھھذذهه االصفحاتت وواايیضا لتكوونن ددليیلل للمشترركيینن االجدددد 

االجدددد.

دد وواانافاررجوواا منكمم اايیهھا ااالخووةة ووااالخووااتت نشرر كلل مافاتني منن االصفحاتت االمناصررةة ووكلل ما هھھھوو جدديیدد وومفيی
معكمم اانن شاء هللا وولنجعلل منن هھھھذذهه االمشارركة ددليیلل لمنن اارراادد االنصررةة على االفيیسبووكك بارركك هللا فيیكمم

صفحاتت االشبكاتت االمعنيیة باخبارر االمجاهھھھدين

شبكة االمرااسلونن ااإلعالميیة

https://www.facebook.com/chabakat.almourasiloun

 – حقااإلسالميیةصفحة ووكالة ااألنباء 

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...94040067405526

مركز اابن تيیميیة لإلعالمم

https://www.facebook.com/bentymia.center?ref=stream

)ااماررةة اافغانستانن(عبد هللا االوززير 
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https://www.facebook.com/alvizier.iea?ref=ts&fref=ts

 االعالميیةااإلسالميیة ااإلعالميیة االجبهھھة

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...ref=ts&fref=ts

منبر االتوحيید وو االجهھھادد

https://www.facebook.com/Mnbr.Altwhy...had?ref=stream

B.R.Q| شبكة برقق 

https://www.facebook.com/BRQPS?ref=stream

شبكة أأنصارر االمجاهھھھدين

https://www.facebook.com/pages/%D8%B...493?ref=stream

شبكة االفدااء ااالسالميیة

https://www.facebook.com/pages/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7
%D9%84%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D
8%A9/137429113003608?ref=stream
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غرفة منبر ااالنصارر ااالسالميیة

https://www.facebook.com/ghorfatalansar?ref=ts&fref=ts

صفحاتت بعض مشايخ االمنهھھج حفظهھھم هللا

االعالمة اابي محمد عاصم االمقدسي فك هللا ااسرهه

https://www.facebook.com/abo.mohamma...isy?ref=stream

االصفحة االرسميیة- االشيیخ دد هھھھاني االسباعي 

https://www.facebook.com/ShHaniSibai?ref=stream

االصفحة االرسميیة للشيیخ عمر االحدووشي

https://www.facebook.com/cheikh.alha...ref=ts&fref=ts

أأبو إإسحاقق االحويني

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...856?ref=stream

االصفحـة االـرسميیة للشـيیخ خـالد االـراّاشد فــك هللا أأسـرهه.

https://www.facebook.com/2006.khaled.rashed?ref=stream

صفحـة االّشيیخ أأبـو أأيـّوبب االـتّـونسّي
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https://www.facebook.com/Abu.Ayoub.T...ffi?ref=stream

االشيیخ االعالمة سليیمانن بن ناصر االعلواانن

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...405?ref=stream

أأكرمم حجاززيي.دد

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...337?ref=stream

3االدكتورر إإيادد قنيیبى االصفحة االبديلة 

http://www.facebook.com/EyadQunaibi4

االصفحة االـرسميیة لمحبي االـشيیخ خـالد االـرااشد

https://www.facebook.com/khaled.alra...013?ref=stream

صفحاتت مناصرةة لدوولة االعرااقق ااالسالميیة اادداامهھھا هللا
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جنــودد ددوولـة االعــرااقق ااالسالميیــه

https://www.facebook.com/JnwdDwltAlr...myh?ref=stream

مؤسسة االفرقانن لإلنتاجج ااإلعالمي
)غيیر ررسمي(

https://www.facebook.com/alforkan2?ref=stream

ددوولة االعرااقق ااالسالميیة
صفحة النصارر ددوولة االعرااقق ااالسالميیة

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...252?ref=stream

هھھھـــــــــدمُم ااألســـــــواارر
https://www.facebook.com/pages/%D9%8...836?ref=stream

صليیل االصوااررمم لإلعالمم

https://www.facebook.com/sleeel?ref=stream

~فكواا االعانى~ قضايا ااألمة 

https://www.facebook.com/Qadaya.alasra?ref=ts&fref=ts

صفحاتت ددااعمة للمجاهھھھدين في شامم االعز
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ـامْم من بالدد االشامم أأنــصـــــارر أأٌلّشَّ

https://www.facebook.com/AnsarAunlsh...ham?ref=stream

معسكـر ااألنــصـارِر

https://www.facebook.com/Nedaalansar1?ref=stream

االسوررية ااإلسالميیة االجبهھھة

https://www.facebook.com/Islamic.Syrian.Front

اانصارر جبهھھة االنصرةة

https://www.facebook.com/alNOSRAAAAAA?ref=stream

عدسة شابب محب جبهھھة االنصرةة
)صورر االجهھھادد وواالمجاهھھھدين من شامنا االحبيیب( 

https://www.facebook.com/AdstShabmoh...sra?ref=stream

أأسؤدد جبهھھة االنصرةة

https://www.facebook.com/profile.php...ref=ts&fref=ts
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كلنا جبهھھة االنصرةة

https://www.facebook.com/groups/3246...ref=ts&fref=ts

ااألووفيیاء لدماء االشهھھدااء

https://www.facebook.com/munshidulansar

صفحاتت مناصرةة للمجاهھھھدين ووللمنهھھج في مصر ووبالدد االمغربب ااالسالمي

االـصفـحة االرسمـيیة للـسلفيیة االـجهھھاددية بمـصر

https://www.facebook.com/Ansar.Shari3ah?ref=stream

أأنصارر االشريعة فى مصر

https://www.facebook.com/shari3aamisr?ref=stream

االسلفيیة في االمرووجج

https://www.facebook.com/salafia.fel.mourouj

االصفحة االرسميیة- أأنصارر االشريعة بتونس 
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https://www.facebook.com/ansar.shari...ess?ref=stream

االصفحة ااإلخباررية- أأنصارر االشريعة بتونس 

https://www.facebook.com/ansar.shari...ria?ref=stream

مالي االمسلمة

https://www.facebook.com/Mali.Al.Moslima?ref=stream

حركة شبابب االتوحيید وواالجهھھادد فى مصر

https://www.facebook.com/shtawhidjihad

االصفحة االرسميیة ألنصارر االشريعة في ليیبيیا

https://www.facebook.com/ansar.alshar3a.ly?ref=stream

االوكالة ااإلعالميیة للمجاهھھھدين بشمالل مالى

https://www.facebook.com/jihadmali1

االعقيیدةة االسلفيیة في االمغربب

https://www.facebook.com/salafia.maroc?ref=stream
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صفحاتت متفرقة مناصرةة للمجاهھھھدين ووالصحابب االمنهھھج االسليیم في كل مكانن
ثبتهھھم وو نصرهھھھم هللا

Milatu Ibrahimملة إإبرااهھھھيیم • 

https://www.facebook.com/Milatu.ibra...sie?ref=stream

كتابب يهھھديي ووسيیف ينصر

https://www.facebook.com/AbwAdmAlmqdsy

ااناشيید جهھھاددية

https://www.facebook.com/nasheedmojahed

Islamic Anasheed| أأناشيید إإسَالميیّة 

https://www.facebook.com/Islamic.anasheed?ref=stream

Salafi Revolution 4 االثوررةة االّسلفيیّة

https://www.facebook.com/salafi.revolution4?ref=stream
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خليیة االجهھھادد ااالعالمي بالفيیس بوكك

https://www.facebook.com/JihadIlami?ref=ts&fref=ts

ددوولة االموحدين

https://www.facebook.com/DwltAlmwhdyn?ref=stream

االسلفيیة االجهھھاددية

https://www.facebook.com/pages/%D8%A...608?ref=stream

فرسانن االجهھھادد

https://www.facebook.com/pages/%D9%8...ref=ts&fref=ts

االمهھھاجر ااإلسالمي

https://www.facebook.com/AlmhajrAlaslamy?ref=stream

)إإسماعيیل جادد ( أأبو عبد االقدير االقمريي 
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https://www.facebook.com/ismaeelgadismaeel?ref=stream

)حسابب ااحتيیاططي( جهھھادد ااألمة

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004601741469

نعم للشريعة

https://www.facebook.com/yes.for.shari3a?ref=stream

نحن قومم أأعزنا هللا باالسالمم
https://www.facebook.com/pages/%D9%8...366?ref=stream

}2{ددوولة االخالفة قاددمة 

https://www.facebook.com/DwltAlkhlaftQadmt?ref=stream

منهھھجنا ال يقبل االرقق

https://www.facebook.com/MnhjnaLaYqblAlrq?ref=stream

عشاقق االشهھھاددةة

https://www.facebook.com/AmtTqtlMnJdhwrha
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قريبا باذٍذنن هللا-ددوولة االخالفة ااالسالميیة

https://www.facebook.com/caliphate.Islamic?ref=stream

االثوررةة ااالسالميیة االكبرىى إلعاددةة االخالفة االرااشدةة

https://www.facebook.com/Al.thawra.A...mya?ref=stream

ْبهھُھُم االلَُّه بِأَْيِديُكْم َقاتُِلوهھھُھْم ُيَعذِّ

https://www.facebook.com/jihed2012?ref=stream

Ftowba lelgurabaa |2 |َفــُطوبى للــُغربـآِء

https://www.facebook.com/ftowba.lelgurabaa?ref=stream

*قسم ططلب االعلم*االتوحيید

https://www.facebook.com/tawohid?ref=stream

االصفحاتت االمنشوررةة في هھھھذاا االموضوعع ليیست بالضرووررةة اانن تكونن: تنويه
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صفحاتت ررسميیة بل هھھھي صفحاتت ددااعمة للجهھھادد وواالمجاهھھھدين وونفس ااجراائاتت
ااالمن االمتبعة في االمنتدياتت يجب ااتباعهھھا وواانتم تشارركونن في هھھھذهه

.االصفحاتت بارركك هللا فيیكم

تمم
ااخووكمم

اابوو عبدد هللا االبغدداادديي
AM 03:18 االساعة أأسابيیع 2 منذذ ; هللا عبدد ااحمدد بووااسططة تمم ااألخيیرر االتعدديیلل

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

6,821:االمشارركاتت

حيیاكمم هللا

مجهھوودد ططيیبب

ررفع هللا قددرركمم

#2

مررااقبب االقسمم االتقني
 أأبا عباسس االقططرريي

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

468:االمشارركاتت

حيیاكك هللا ااخي اابا عباسس ووجززااكمم هللا عنا خيیرراا وونفع بكمم

ااشكرر ااهھھھتمامكك ووتثبيیتت االمووضووعع ااخي االغالي نسالل هللا تعالى اانن يیضعهھا في ميیززاانن حسناتكمم

#3

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

33,155:االمشارركاتت

#4

مجهھوودد مميیزز في متابعة مووااضيیع االشبكة
 ررشاشش شمووخخ
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بارركك هللا فيیكك

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

1,694:االمشارركاتت

جززااكك هللا خيیررااً

#5

شامخ مميیزز
 يیميینن االمجاهھھھدد

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

468:االمشارركاتت

ررفع هللا قددرركمم وولنا عووددةة مع االمززيیدد منن االصفحاتت اانن شاء هللا

#6

شامخ محررضض
 ااحمدد عبدد هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

4,680:االمشارركاتت

االلهھمم ثبتت ااخووننا االمططارردديینن فى كلل بقعهھ منن بقاعع ااررضكك
يیارربب.

االلهھمم ااررحمم شهھدداائنا ااالبرراارر االذذيینن ررفعوواا االعارر عنن جبيینن
ااالمة.

االلهھمم ااحفظظ مشايیخ االجهھادد وواالعلماء االعامليینن االصاددقيینن ووكنن
معهھمم.

#7

شامخ ذذهھھھبي
 اابووحفصة
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االلهھمم فررجج عنن ااسرراانا فى سجوونن االصليیبيینن وواالمررتدديینن فى كلل
مكانن.

االلهھمم ووفقق االمجهھاهھھھدديینن االذذيینن هھھھاجرروواا ووأأووذذوواا فى سبيیلكك فى
كلل مكانن.

االلهھمم اافضح علماء االسووء ووفقهھاء االمارريینزز ووااجعلل كيیددهھھھمم فى
نحووررهھھھمم.

االلهھمم عليیكك بأمرريیكا وومنن حالفهھا وومنن ووقفف فى صفهھا وومنن
ناصررهھھھا.

االلهھمم ااهھھھلكك االرروواافضض االحاقدديینن ووززلززلل ااالررضض تحتت كبارر
قاددتهھمم .

االلهھمم فررقق جمع االمررتدديینن ووااخذذلل منن خذذلل االدديینن ووااكسرر
شووكة االمنافقيینن.

 االلهھممااللهھمم نصرركك االلهھمم نصرركك االلهھمم نصرركك االلهھمم نصرركك
نصرركك.

االلهھمّم اانصرر جنددكك ااألططهھارر يیا رربـّنا يیا عززيیزز يیاقهھارر.
ووااجمعنا في االفررددووسس يیا غفـّاررمع نبيیـكّك ووحبيیبكك االمختارر.

كفـّارر.صلووااعليیهھ ووسلـّموواا يیا أأبرراارر ووااخذذلِل كللّ فاجرر
ووااجمعهھمم جميیعا في االنـّاررمع حكـّامهھمم ووسالططيینهھمم االفجـّارر.

يیا إإخووااني ااألخيیارر. .....آآميیننآآميینن  آآميینن قوولوواا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

468:االمشارركاتت

#8

 ااحمدد عبدد هللا
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حيیاكمم هللا ووبيیاكمم

االمززيیدد منن االصفحاتت االددااعمة للمجاهھھھدديینن في شامم االعزز بعضهھا جدديیدد

جماعة االتوحيید وو االجهھھادد بأررضض االشامم
https://www.facebook.com/JmatAltwhyd...ham?ref=stream

لـوااء االـتـوحـيیـد ااإللـكـتـروونـي
https://www.facebook.com/Lwa.Al.Twhyd.ELC?ref=stream

)االمهھھاجرااإلسالمي( أأنصارر االنصرةة
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005107843919

شــــــآمم االــعـــــز • •• • 
https://www.facebook.com/pages/-%D8%...628?ref=stream

لوااء ااإلسالمم- االلجنة االعلميیة : منبر ألهھھھل االسنة وو االجماعة 
https://www.facebook.com/mnbar.sona.syria?ref=stream

كتيیبة نورر ااالسالمم
https://www.facebook.com/nooraleslamm?ref=stream

كتائب أأشبالل االشامم
https://www.facebook.com/pages/%D9%8...803?ref=stream

شبكة االنصــــرةة االجهھھادديه
https://www.facebook.com/nusra2003

شامخ محررضض

االفيیسبوكك على وواالمجاهھھھديین للجهھادد االمناصرةة االصفحاتت ااهھھھم// االجهھادديي فيیسبوكك ددليیل https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=191865&highligh...

20 of 22 3/2/13 11:13 PM



Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

ميیثاقق لإلعالمم وواالنشر
https://www.facebook.com/MwsstAlmyth...yt2?ref=stream

جبهھھة االنصرةة االمناررةة االبيیضاء االفاتح أأبو محمد االجوالني
https://www.facebook.com/pages/%D8%A...545?ref=stream

وولنا عووددةة باذذنن هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

ااألعلى منتدىى االحاسب ووااإلنترنت ااإلنتقالل االسرريیع االرردد على االمووضووعع+

االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة
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منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بناArabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 
ااألعلى ااألررشيیف

AM 08:11االساعة ااآلنن 
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 إإضافة مووااضيیعتستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع

 

ضواابط االمشارركة

متاحة أأكوواادد االمنتددىى
متاحة ااالبتساماتت

متاحة]IMGكوودد [
]VIDEO[االكوودد 

متاحةهھھھوو 
معططلة HTMLكوودد 

قوواانيینن االمنتددىى
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