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مضى  1507يوما ً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  ..وستظل باقية بإذن ﷲ

اإلخوة أصحاب اإلتصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر الستايالت الخاصة دون بنرات ھنا أو ھنا
روابط شبكة شموخ اإلسالم أعزھا ﷲ | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي  | 2الرابط الرقمي المشفر | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر |

منتديات شبكة شموخ اإلسالم < قسم البيانات < منتدى البيانات والتقارير واإلصدارات < أرشيف إصدارات الجماعات
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كن عونا إلخوانك وساھم في رقي إعالمنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة أيقونة

) تقرير مشاركة سيئة (
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ادعوا إلخوانكم المجاھدين
إخوانكم في
المركز اإلعالمي للحزب اإلسالمي التركستاني
( )مركز الفجر لإلعالم:المصدر
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منذ أسبوع واحد

22معتز دغمش

1,094 : المشاركات

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

بارك ﷲ فيكم

#3

منذ أسبوع واحد
2,476 : المشاركات

أبو تراب المھاجر
إداري شبكة شموخ اإلسالم
 زاد طالب الحق... سلسلة قرة أعين الموحدين
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غزالى

المشاركات 680 :

شامخ نشيط

ﷲ أكبر والعزة

ولرسوله وللمؤمنين
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عتيق الشمالي
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

المشاركات 3,125 :

بارك ﷲ فيكم اخواننا
اللھم انصر الموحدين ھناك
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طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

المشاركات 161 :
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أبو القعقاع مجاھد
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طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم
قلم شامخ
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أبو القعقاع مجاھد
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم
قلم شامخ

#9
المشاركات 2,026 :

سبقتني يا حفيد "ابتسامة"
رفع ﷲ قدرك وال حرممني وإياك األجر يا حبيب

منذ أسبوع واحد

حفيد بن مسلمة
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم
اقتباس:

المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو القعقاع مجاھد
سبقتني يا حفيد "ابتسامة"
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#11

منذ أسبوع واحد

ماھر ياسين

المشاركات 1,401 :

شامخ مميز

ﷲ اكبـــر و العــزة و لرســوله وللمجاھدين
اللھم عليك باليھود والنصاري وعمالئھم المرتدين
اللھم تقبل شھدائنا وادخلھم فسيح جنانه
اللھم فك أسرانا
اللھم أنصرنا على من ظلمنا وأذانا
وإنتقم لنا ممن بغى علينا وعادانا
اللھم رد عنا صولتھم وأجعل تدميرھم في تدبيرھم
ربنا ال تجعلنا فتنة للقوم الظالمين
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين
اللھم عليك بكل من عادى عبادك الموحدين المجاھدين
اللھم أنصر وثبت أخواننا المجاھدين في كل مكان
مر َو ُج ِّندَ ا ْل ُمال ُع َم َر َو ِمنْ َ
شا َي َع ا ْل ُمال ُع َم َر
ِالع ّ
اح َف ْظ الَم ْ
ا ْللَّ ُھ َّم ْ
اح َف ْظ أُ َسا َم َة َو ُج ِّندَ أُ َسا َم َة َو ِمنْ َ
شا َي َع أُ َسا َم َة
ا ْللَّ ُھ َّم ْ
اللھم أنفذ بعث أسامة إلى بيت المقدس
اللھم ھيئ إلخواننا سبل النصر والتمكين
وآخر دعوانا أن الحمد رب العالمين

منذ أسبوع واحد

الجنة تنادي
شامخ مميز
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ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ
ﺠﺯﺍﻜﻡ ﺍﷲ ﻜل ﺨﻴﺭ ﺃﺨﻭﺘﻨﺎ
ﻨﻔﻊ ﺍﷲ ﺒﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺠﻌﻠﻜﻡ ﺸﻭﻜﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻭﻕ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
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كتابة مواضيع
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أكواد المنتدى متاحة
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تنـويـه
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
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