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5,899 :المشاركات

قناص الحسبة
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

اللھم عليك باليھود والنصاري وعمالئھم المرتدين
اللھم انصر أخواننا المجاھدين في كل مكان وايدھم بمدد من عنك
جزاكم ﷲ خير وسدد خطاكم
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أبوالبراءالشامي
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أسد عربي
عضو متألق
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5 of 8

http://alflojaweb.com/vb/showthread.php?p=481551#post481551

...مفكرة الفلوجة::تقدم::دراسةخاصة لمعركة سوات::إفشال تحكيم الشريعة أم فشل بتر ]  18ر

جزاكم ﷲ خير علي جھودكم وحفظكم ﷲ
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الدولة :دولتنا اإلسالمية الغالية بالعراق إن شاء ﷲ
المشاركات3,730 :

محّب رؤية الرحمن

كبار كّتاب منتديات الفل وجة االسالمية

اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة قناص الحسبة

اللھم عليك باليھود والنصاري وعمالئھم المرتدين
اللھم انصر أخواننا المجاھدين في كل مكان وايدھم بمدد من عنك
جزاكم ﷲ خير وسدد خطاكم

اللھّم آمين آمين يا رّب العالمين
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#11
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االنتصار
عضو جديد

::.اعداة رفع.::

ھنا
http://202.71.102.68/~alfaloj/vb/sho...667#post481667
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#12
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المظفر عمر
عضو مشارك
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جزاكم ﷲ خير وسدد خطاكم
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اللھم انصــر اخواننا المجاھدين فى وادى سوات وقبائلھا كافه
اللھم امدھم بمدد من عندك يا جبار
اللھم ثبت االقدام وشد االزر واربط على القلوب وسدد الرأى والرمى
اللھم عليك بالمنافقين اللھم عليك بالمرتدين اللھم عليك بالطغاة جميعا
اللھم عليك باليھود والنصارى فانھم ال يعجزونك
اللھم عليك باليھود ومن ھاودھم والنصارى ومن ناصرھم يا عظيم
اللھم اھلك الظالمين اللھم عجل بزولھم
والى ﷲ نشكوحال العلماء
وال نامت اعين الجبناء
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مناصر المجاھدين
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

جزاكم ﷲ خيرا
رابط مباشر
صيغة وورد
http://www.hotlinkfiles.com/files/26...gw4ex/SWAT.doc
صيغة PDF
http://www.hotlinkfiles.com/files/26...ztuob/SWAT.pdf
صيغة فالش
http://www.hotlinkfiles.com/files/26...4qzho/SWAT.swf
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الدولة :عاصمة الخالفة
المشاركات2,032 :

باغي الھدى
طالب في كلية الفل وجة االسالمية

ﺍﷲ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﷲ ﺍﻟﺤﻤﺩ
ﷲ ﺩﺭﻜﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺃﺠﺭﻜﻡ
ﺴﺩﺩ ﺍﷲ ﺭﻤﻴﻜﻡ ﻭﺜﺒﺕ ﺃﻗﺩﺍﻤﻜﻡ
ﺠﺯﺍﻜﻡ ﺍﷲ ﺨﻴﺭﺍ
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