
 

   

 منتدى الحدث < تطورات العالم االسالمي >>  القسم العام>  منتديات الـــفردوس الجهاديــــــــة 
بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغانستان  

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
 

: لديك 0 غير مقروءة, من مجموع 0 الرسائل الخاصة
رسالة. 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاء English Forumالملف الشخصي

 

  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 31-07-2008, 03:48 PM 

 سعد 11
 

عضو مشارك

 

 

 

 

 

 بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغانستان 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 
 
 

 الحمد هللا وحده والصالة والسالم علط من ال نبي بعده وبعد ...
 
 
 

 بفضل من اهللا وتوفيقه انضم إلی قافلة الجهاد والرباط األخ الفاضل ( خطاب الثقفي )أحد مشرفي منتديات الفردوس الجهادية
 وعضو معنا في الشبكة  الخضراء
 إلخوانه المجاهدين في أفغانستان

 
 واألخ له أيادي بيضاء في عالم االنترنت واإلعالم الجهادي

 ونسأل اهللا أن يبارك في جهوده
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 وأن يشكر سعيه
 

 والحمد هللا األخ وصل إلخوانه وهو بأحسن حال يتقلب بنعم اهللا
 

 ونسأل اهللا له الثبات
 
 
 
 
 
 

 ن أجل دين اهللاأحببت أن أنقل لکم هذه البشری ليفرح المؤمنون بتوفيق اهللا لعباده وليفرحوا بوجود أمثال هذه النماذج الطيبة التي تضحي بالغالي والنفيس م
 

 وليغتاظ أعداء اهللا
 
 
 

 وأنهم مهما اعتقلوا ومهما أغلقوا األبواب إال أن اهللا متم نوره ولو کره الکافرون
 
 
 

 واهللا أکبر والعزة هللا ولرسوله وللمؤمنين ولکن المنافقين ال يعلمون
 

 وال تنسوني وأخي المهاجر بأن يثبتنا اهللا وأن يختم لنا بشهادة في سبيله
 
 

 محبكم
 منقوول من

سنافي النصر

   

 31-07-2008, 05:30 PM #  2 

 ابو عبد الرزاق
مشرف

  

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

 اللهم سلمه هو وإخوانه وألحقنا به يارب العالمين 
 

 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 
 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 
 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 

 
 واهللا إن القلب لحزين يسر اهللا لنا الخروج من بالد الطواغيت المرتدين

والمشاركة مع جنود رب العالمين 
 
 
 

       

 31-07-2008, 08:31 PM #  3 
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 قرطبي99
عضو مشارك

  

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

 أسأل اهللا أن يجعله ممن يثخن في أعداء اهللا
 

وأن ييسر لنا الطريق عاجال غير آجال 
 
 
 

       

 31-07-2008, 10:15 PM #  4 

 أبا عبد اهللا
عضو فعال

  

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

المشاركة األصلية كتبت بواسطة ابو عبد الرزاقاقتباس

 اللهم سلمه هو وإخوانه وألحقنا به يارب العالمين 
 

 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 
 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 
 اللهم ألحقنا به يارب العالمين 

 
 واهللا إن القلب لحزين يسر اهللا لنا الخروج من بالد الطواغيت المرتدين

والمشاركة مع جنود رب العالمين 

 
 

اللهم آمين آمين
 
 
 

 أبا عبد اهللاتوقيع :  
 

أال أبلغ كالب الغرب عنا 
يمينا قد خلعانك يمينا 

وبايعنا أسامة دون خوف 
ومن يحمي ذمار المسلمينا

       

 01-08-2008, 12:52 AM #  5 

ahmad29 
مراقب منتدى الحدث

  

 

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

المشاركة األصلية كتبت بواسطة قرطبي99اقتباس

 أسأل اهللا أن يجعله ممن يثخن في أعداء اهللا
 

وأن ييسر لنا الطريق عاجال غير آجال 

 
 آللهم أمين أمين أمين 

 
ً واهللا نعم األخ المجاهد والمحب هللا سبحانه ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم ما علمت عنك إال خيرا 

 
صدقت مع الباري سبحانه فصدقك واهللا ما علمت عنك إال باحث عن طريق يوصلك إلى ساحات الوغى لنصرة إخوانك 
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 يسر اهللا أمرك أخي الحبيب وأنالك ما طلبت آللهم أمين ...
 

 
 
 

 ahmad29توقيع :  
 

الحمدهللا على عودة المنتدى الحبيب الفردوس وحفظ اهللا كل األخوة المجاهدين فيه
 اللهم إن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العال ان تنصر المجاهدين في كل مكان 

 اللهم سدد رميهم
 اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، إهزم الصليبيين المتصهينين

 ]ً وشهيداً[ربح البيع أبا مصعب.. أغظتهم وأتعبتهم حيا
 ال تنسوني واخواني المجاهدين من الدعاء

اخوكم في اهللا (ابو مصعب)

       

 01-08-2008, 10:00 AM #  6 

 أبو قندهار
عضو جديد

  

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

 الحمد هللا رب العالمين
أحببت أن آتي وأهنؤكم أحبتي وكل إخوانكم الموحدين من اإلخالص ومناصري الجهاد والمجاهدين بهذه الفرصة الطيبة 

 العطرة
 ونسأل اهللا أن يتقبل أخانا عنده ويلحقنا به بإذن اهللا تعالى.

 واعلموا أن الطريق هذا هو لمن يريد فال نبخلن على اهللا بأنفسنا 
 نسأله سبحانه أن يتقبلنا ويسلل سخيمة قلوبنا ويجنبنا النفاق والمنافقين

وبالمناسبة األخ خطاب هو من قام بتسجيلي بالشبكة-أو بتدبير الواسطة لتسجيلي بالشبكة هللا دره وعلى اهللا 
 أجره:):):)ههه

وإني أحبكم في اهللا
 
 
 

       

 01-08-2008, 02:37 PM #  7 

 باغي الهدى
عضو مشارك

  

 

 

 

 

 

 رد: بشري: انضم األخ( خطاب الثقفي) أحدمشرفي منتديات الفردوس إلخوانه المجاهدين في أفغان

 هللا دره وعلى اهللا أجره..
 

 ت أقدامه..ّاللهم سدد رميه وثب
 

ال إله إال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
 
 
 

 باغي الهدىتوقيع :  
 

"ȩ ĆȎĊȶȱǟ ɃǼćǘĆȰƋȵćǱ Ʉȥ ĆȾĊǙ ȿ ɃȀĈȅĊȀĆ ...Ƀǿǟ
ȵȿĆȖĊȲĆȵ ɄǤĈǼǵǟɀȱǟ ɄȾøȱǙ ȸĈȉ..ɃǿǠǤȱǟ ĆǥǻǠȾăȼȲɆǤȅ Ʉȥ ĈȱǠǹ ĈȎĆǦăǩ Û ĆȶĊǶćǽ ɀćȹćǩȿ ɄǣɀćȺĊǲĈȸȵ ɄȺɆĆȺȱǟ ĉǿǠĈ ƋȷǙ..

ɄȍǠȞȶȱǟĆǿ ĈǱĊȄĄɅ ɍ ćȖĆȀƍȾćɍǙ ǠȽĉǿǟɀƋȎȱǟ ĈȳćǕ Ʉȥ ĆɅĊȷǠȶĈȭ ćȦĉǕȿ..ɃǿǠĆǿĊǱćǣ ɀĈȬȱǾĆǭ ĆǡǟɀĆȝ Ǡȵȿ Û ǃǟ ĈȺĊǼĆȻćȸȵ Ć 
ȺȱǟĆĉȴɆȞĈȶȱǟ ćȪĈȴɆĈȺǱ Ʉȥ ĉǧǠĈȝ ĆǼĊȷąȦȱǟ Ʉȥ ĈȀĊǻĆȃȿĈȺǲȥ..ɂȲȝɉǟ ĉȴȽ ȴȾǪćȺǱȿ..ǠɆȹƌǼȱǟ ĉǪćȸǶȹ ǠȺćǹɇǟ Ʉȥ Ĉȱȿ..ǥȀĆ ǠȺ

ȸȵĆȺȱǟ ĉȴɆȞĈȝ ɍ Ǡȵ ĆɆĊȸĄǿ ĆǕĆǧĊǕ ɍȿ Û ćǽćȷĄȅ ĆȶĈȞĆǨĊ Û 
ǹ ɍȿĆȖĆȀøøĆȩ ɂȲȝ ĆȲĊǢøøĈǣ ĆȊĆȀøøĊ ..."
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 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

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

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

نجحت

الرسالة:

  األحجامالخطوط

  
 خيارات

 إقتباس المشاركة في الرد؟

  

 
 

تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةتستطيع
 الرد على المواضيعتستطيع

 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات

[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 

 
 
 
 

 األعلى - األرشيف - شبكة الـــفردوس الجهاديــــــــة - االتصال بنا

 
المواضيع المنشورة لدينا تعبر عن رأي ناشرها وال تعبر بالضرورة عن رأي و توجه الشبكة
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