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اسم العضو
كلمة المرور

منتديات شبكة شموخ اإلسالم < قسم البيانات < منتدى البيانات والتقارير واإلصدارات

اإلمارة:::طالبان  /مجلة الصمود – السنة الرابعة العدد ) - (37يوليو 2009
التسجيل

التعليمات

الرابط الثاني
www.shmo5alislam.net/vb

قائمة األعضاء

اﺳم اﻟﻌﺿو

حفظ البيانات؟
ﺗﺳﺟﻴل اﻟدﺧول
ال ت ق وي م

تنظيم القاعدة ببالد المغرب االسالمي  /تبّني قتل العلج
األمريكي"كرستوفر النغيس" بنواكشوط  --الترجمة اإلسبانية للبيان

أدوات الموضوع

#1

منذ يوم مضى

المشاركات 9,470 :

مراسل الشبكة
مراسل شبكة شموخ اإلسالم
اإلمارة : : :طالبان  /مجلة الصمود – السنة الرابعة العدد ) - (37يوليو 2009
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
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الصمود :مجلة إسالمية شھرية يصدرھا المركز اإلعالمي إلمارة أفغانستان اإلسالمية

السنة الرابعة ،العدد السابع والثالثون ،رجب  ،1430يوليو 2009
الصمود :صورة صادقة عن الجھاد اإلسالمي في أفغانستان ,متابعة لما يدور من األحداث على الساحة األفغانية  ,خطوة جادة نحو إعالم ھادف للقضية األفغانية

وﷲ أكبر والعزة ولرسوله وللمؤمنين
اللجنة اإلعالمية إلمارة أفغانستان اإلسالمية  -طالبان
-----------------------------------------------------المصدر  /مجلة الصمود في 26/6/2009
يصدرھا المركز اإلعالمي إلمارة أفغانستان اإلسالمية

#2

منذ يوم مضى

المشاركات 217 :

قناص الجزيرة
شامخ نشيط

ﷲ أكبر ...ﷲ أكبر
والـعـزة ولـرسـولـه ولـلـمـجـاھـديـن

#3

منذ  23ساعات

الدولة  :دولة العراق االسالميه الواليه التي اذلت الصليبيين
المشاركات 3,228 :

العراقيه
أختكم في ﷲ
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة

نصركم ﷲ
و س د د ر م ي كم
وبارك بجھادكم
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#4

منذ  6ساعات

المشاركات 12,180 :

أبا مصعب المقدسي
شامخ مميز
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
ﷲ أكـبــــر ﷲ أكـبـر ﷲ أكــبـر
ﷲ أكـبــــر ﷲ أكـبـر
سوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن َوَلِكَّن اْلُمَناِفِقيَن ال َيْعَلُموَن
َو ِ َّ ِ اْلِعَّزةُ َوِلَر ُ
اللھم مكن لدوله العراق االسالميه دينھم الذي ترتضيه
اللھم انصرھم اللھم انصرھم اللھم أنصرھم
اللھم سدد ضربات مجاھديھا وثبتھم
اللھم انھم قد ظغوا في البالد وأكثرو فيھا الفساد فصوب عليھم ربنا صوت عذاب
اللھم ثبت اقدامھم اللھم إحفظ قادتھا
اللھم إحصي االحزاب عددا وقتلھم بددا وال تغادر منم احد
اللھم سدد ضربات المجاھدين في نحور أعدائك
اللھم انصر المجاھدين في كل مكان
اللھم أقم دوله االسالم في العراق
اللھم مكن المجاھدين من رقابھم
الكفره والمرتدين والرافضه الحاقدين
اللھم أھلكھم وال تبقي منم أحداً.

#5

منذ  51دقيقة

المشاركات 286 :

صقوور
شامخ نشيط

ﷲ أكبر ...ﷲ أكبر
والـعـزة ولـرسـولـه ولـلـمـجـاھـديـن

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة

ال تستطيع كتابة مواضيع
ال تستطيع كتابة ردود
ال تستطيع إرفاق ملفات
ال تستطيع تعديل مشاركاتك
أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة

االنتقال السريع إلى
اذھب
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تعليمات المشاركة

كود  HTMLمعطلة

جميع األوقات بتوقيت  .GMTالساعة اآلن .PM 03:42
االتصال بنا  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث االنتماء التنظيمي
بل انتمائنا ووالئنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة المنصورة علما وعمال وخلقا
كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر
شبكة شموخ اإلسالم  /نسعى إلقرار أعينكم
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