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http://www.mediafire.com/download/i7...vgol62e/f4.rarhttp://www.mediafire.com/download/i7...vgol62e/f4.rar
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ااددعوواا إلخوواانكمم االمجاهھھھدديیننااددعوواا إلخوواانكمم االمجاهھھھدديینن

إإخوواانكمم فيإإخوواانكمم في
مؤؤسسة االسحابب لإلنتاجج ااإلعالميمؤؤسسة االسحابب لإلنتاجج ااإلعالمي

االمصددرر : ( مرركزز االفجرر لإلعالمم )االمصددرر : ( مرركزز االفجرر لإلعالمم )

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ مفكرةة أأنصارر االمجاهھھھدين على االمشارركة االمفيیدةة:13

االفقيیر يومم), 3 (منذ االفاررسس االوهھھھاسس يومم), 5 (منذ االبتّارر االلبناني يومم), 5 (منذ مزقيیهھھم يومم), 5 (منذ مسلم سورريي حلبي حر
بنت يومم), 3 (منذ ثغورر االسهھھامم يومم), 4 (منذ اابو ااسامة االعرااقي يومم), 5 (منذ اابى خبابب االمهھھاجر يومم), 2 (منذ اابو ططالب
 يومم),5 (منذ MilLaTu-iBraHim يومم), 4 (منذ يوسف االمغربي يومم), 5 (منذ جُويرية االشاميیة يومم), 5 (منذ 1االجزيرةة 
 يومم)5 (منذ كيیسانن

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 أأبوو االفددااء ااألنصارريي
 أأنصارريي

162االمشارركاتت: 
8ددعاء: 

 مشارركة74 مرةة في 181تم االدعاء له 

هللا أأكبرر وو^ االحمددهللا أأكبرر وو^ االحمدد
      

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 أأبي االخططيیبب
 مشرفف

2,525االمشارركاتت: 
126ددعاء: 

 مشارركة494 مرةة في 1,333تم االدعاء له 

للتحميیللللتحميیلل
))8383االرروواابطط منن عملل ااألخخ (نوورر االتووحيیدداالرروواابطط منن عملل ااألخخ (نوورر االتووحيیدد

عاليیةعاليیة

ً ووستونن خمسة ( بعنواانن كلمة // االسحابب للشيیخ ) إإسراائيیل ااالحتاللل ددوولة قيیامم على عاما  ... http://www.as-ansar.com/vb/showthread.php?p=558010

7 of 13 6/11/13 2:38 PM



    ##44          

354.4354.4  MBMB

http://archive.org/download/kalema-01/f1.mp4http://archive.org/download/kalema-01/f1.mp4

متووسططةمتووسططة
75.175.1  MBMB

http://archive.org/download/kalema-01/f2.rmvbhttp://archive.org/download/kalema-01/f2.rmvb

جووااللجوواالل
51.951.9  MBMB

http://archive.org/download/kalema-01/f4.mp4http://archive.org/download/kalema-01/f4.mp4

االصفحة على ااألررشيیففاالصفحة على ااألررشيیفف

http://archive.org/details/kalema-01http://archive.org/details/kalema-01

      

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 أأبي االخططيیبب
 مشرفف

2,525االمشارركاتت: 
126ددعاء: 

 مشارركة494 مرةة في 1,333تم االدعاء له 

للمشاهھھھددةة االمباشررةةللمشاهھھھددةة االمباشررةة
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https://www.youtube.com/watch?v=8AXIlD6_obMhttps://www.youtube.com/watch?v=8AXIlD6_obM

للمشاهھھھددةة االمباشررةةللمشاهھھھددةة االمباشررةة

http://www.dailymotion.com/video/x10...%B8_shortfilmshttp://www.dailymotion.com/video/x10...%B8_shortfilms

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ أأبي االخطيیب على االمشارركة االمفيیدةة:2

 يومم)5 (منذ جُويرية االشاميیة يومم), 5 (منذ مسلم سورريي حلبي حر

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 أأبوو االفددااء ااألنصارريي
 أأنصارريي

162االمشارركاتت: 
8ددعاء: 

74 مرةة في 181تم االدعاء له 

( خمسة ووستوونن عاماً على قيیامم ددوولة ااالحتاللل إإسرراائيیلل )( خمسة ووستوونن عاماً على قيیامم ددوولة ااالحتاللل إإسرراائيیلل )

للشيیخ االمجاهھھھدد / أأيیــمـــنن االظظــووااهھھھـــرريي حفظظهھ هللاللشيیخ االمجاهھھھدد / أأيیــمـــنن االظظــووااهھھھـــرريي حفظظهھ هللا
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للمشاهھھھددةة االمباشررةة على االيیووتووببللمشاهھھھددةة االمباشررةة على االيیووتووبب

http://www.youtube.com/watch?v=r5-J_...ature=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=r5-J_...ature=youtu.be
كودد:كودد:

http://www.youtube.com/watch?v=r5-J_U_xAIc&feature=youtu.be

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ أأبو االفدااء ااألنصارريي على االمشارركة االمفيیدةة:2

 يومم)5 (منذ 83نورر االتوحيید يومم), 5 (منذ جُويرية االشاميیة

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 ُجوويیرريیة االشاميیة
 أأنصـاررية

314االمشارركاتت: 
552ددعاء: 

 مشارركة145 مرةة في 339تم االدعاء له 

ا1ُ أكبر و1  العزة ولرسوله وللمؤمن! ا1ُ أكبر و1  العزة ولرسوله وللمؤمن! 
اللهم احفظ ا;جاهدين وأئمة ا;سلم!  وثبتهماللهم احفظ ا;جاهدين وأئمة ا;سلم!  وثبتهم

ُمقتطفات من كلمةِ الشيخِ رعاهُ ا1 ُمقتطفات من كلمةِ الشيخِ رعاهُ ا1 
يا أسوَد اbسaم في شامِ ال̂رباِط والجهاِد إنX  فلسط!  التي ُسلبت منّا منذ خمسٍةيا أسوَد اbسaم في شامِ ال̂رباِط والجهاِد إنX  فلسط!  التي ُسلبت منّا منذ خمسٍة""

وستَ! عاًما يعوُد اgمُل في استرجاِعها بجهاِدكم ا;باركوستَ! عاًما يعوُد اgمُل في استرجاِعها بجهاِدكم ا;بارك
فيا أمَة اbسaم و يا أحرارَها و يا ُشرفاَءهافيا أمَة اbسaم و يا أحرارَها و يا ُشرفاَءها

ريعِة فانفروا ل Xـامِ، وإْن أردتُم قياَم حكمِ الش Xفِة فانفروا للشaامِ،إْن أردتُم عودةَ الخ Xريعِة فانفروا للش Xـامِ، وإْن أردتُم قياَم حكمِ الش Xفِة فانفروا للشaامِ،إْن أردتُم عودةَ الخ Xلش
امِ، وإْن أردتُم استئصاَل الحكامِ الفاسدين Xامِ، وإْن أردتُم استئصاَل الحكامِ الفاسدينوإْن أردتُم تحريَر فلسطَ! فانْفروا للش Xوإْن أردتُم تحريَر فلسطَ! فانْفروا للش

فانْفروا للّشام،فانْفروا للّشام،
امِ، وإْن أردتُم التXصدي للتمدwِد الصفو̂ي  Xِد الصفو̂ي وإْن أردتُم مقاومَة أمريكا فانْفروا للشwصدي للتمدXامِ، وإْن أردتُم الت Xوإْن أردتُم مقاومَة أمريكا فانْفروا للش

اbيراني̂  فانفروا للشامِ،اbيراني̂  فانفروا للشامِ،
انفروا بأنفسكم وأموالكم وخبراتكم وعلومكم..انفروا بأنفسكم وأموالكم وخبراتكم وعلومكم..

ــام، يا فرسان النبي صلى ا1  عليه وسلم عليكم بالشام، Xمِ عليكم بالشaسbــام، يا فرسان النبي صلى ا1  عليه وسلم عليكم بالشام،يا أسوَد ا Xمِ عليكم بالشaسbيا أسوَد ا
ويا جنوَد الخaفِة عليكم بالشامويا جنوَد الخaفِة عليكم بالشام
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ويا ُعّشاقَ الحريِة عليكم بالشامويا ُعّشاقَ الحريِة عليكم بالشام
إخواني وأهلي وأبنائي في الشامِ الحبيب يعلم ا1ُ أني لوْ تيسَر لي طريقٌ إليكم ماإخواني وأهلي وأبنائي في الشامِ الحبيب يعلم ا1ُ أني لوْ تيسَر لي طريقٌ إليكم ما

تخّلفُت لحظًة عنكم ولكن يُعزّيني أني على ثغٍر من ثغورِكمتخّلفُت لحظًة عنكم ولكن يُعزّيني أني على ثغٍر من ثغورِكم
:يا أسوَد اbسaم في ُربوِع الشـام، لقد رثى أحمُد شوقي الخaفَة بعد سقوِطها فقال:يا أسوَد اbسaم في ُربوِع الشـام، لقد رثى أحمُد شوقي الخaفَة بعد سقوِطها فقال

 باgمِس ;ّا آذنَْت بدلوِك::قل للخaفِة قوَل باٍك شمَسها  باgمِس ;ّا آذنَْت بدلوِك::قل للخaفِة قوَل باٍك شمَسها 
 وا1ُ جلX  جaُله ُمذكيِك::يا جذوةَ التوحيِد هْل لِك مطفئٌ  وا1ُ جلX  جaُله ُمذكيِك::يا جذوةَ التوحيِد هْل لِك مطفئٌ 

:وأنا أجيبه فأقول:وأنا أجيبه فأقول
 والفجُر يبزُغُ بعد طوِل حلوِك::ُقْل للخaفِة قوَل راجٍ عوَدها  والفجُر يبزُغُ بعد طوِل حلوِك::ُقْل للخaفِة قوَل راجٍ عوَدها 

 والّشاُم فيها اليوَم من يُذكيِك::يا جذوةَ التوحيِد ما لِك مطْفئٌ  والّشاُم فيها اليوَم من يُذكيِك::يا جذوةَ التوحيِد ما لِك مطْفئٌ 
}َواw1  َغالٌِب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنX  أَْكثََر النXاِس �َ يَْعَلُموَن{ }َواw1  َغالٌِب َعَلى أَْمرِِه َوَلِكنX  أَْكثََر النXاِس �َ يَْعَلُموَن{

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ ُجويرية االشاميیة على االمشارركة االمفيیدةة:2

 يومم)5 (منذ كيیسانن يومم), 5 (منذ 83نورر االتوحيید

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 اابوو االخليیلل االعيیساوويي
 أأنصارريي

14االمشارركاتت: 
0ددعاء: 

 مشارركة3 مرةة في 7تم االدعاء له 

على االيیووتيیووببعلى االيیووتيیووبب

يیعملليیعملل

http://www.youtube.com/watch?v=Oec_VQVUm_Ahttp://www.youtube.com/watch?v=Oec_VQVUm_A

http://youtu.be/Oec_VQVUm_Ahttp://youtu.be/Oec_VQVUm_A

      

 أأعضاء قامواا بالدعاء لـ اابو االخليیل االعيیساوويي على االمشارركة االمفيیدةة:3

 يومم)5 (منذ 83نورر االتوحيید يومم), 5 (منذ اابى خبابب االمهھھاجر يومم), 5 (منذ مسلم سورريي حلبي حر

 يومم يومم55 منذ  منذ 
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 ساعة االصفرر
 أأنصارريي

11االمشارركاتت: 
0ددعاء: 

 مشارركة2 مرةة في 2تم االدعاء له 

منهم وتقبل الخير كل السحاب مؤسسة في إخواننا ا1  جزى منهم وتقبل الخير كل السحاب مؤسسة في إخواننا ا1  جزى

      

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 غرريیبب في االحيیاةة
 االلهھھم أأررززقه ررؤؤية ووجهھھك االكريم

5,873االمشارركاتت: 
851ددعاء: 

 مشارركة1,474 مرةة في 2,093تم االدعاء له 

حفظظكمم هللا شيیخنا االحبيیببحفظظكمم هللا شيیخنا االحبيیبب

      

ااألعضاء االذين قامواا بالدعاء لـ غريب في االحيیاةة على االمشارركة االمفيیدةة:

 يومم)3 (منذ االسيیف االغريب

 يومم يومم55 منذ  منذ 

 سحابب
 أأنصارريي مجتهھھد

530االمشارركاتت: 
184ددعاء: 

 مشارركة108 مرةة في 256تم االدعاء له 

هللا أأكبرر....هللا أأكبرر....
سبحانن هللا قبلل ساعاتت االفجرر ااألوولى كنتت ااتحددثث مع أأحدد ااألخووةةسبحانن هللا قبلل ساعاتت االفجرر ااألوولى كنتت ااتحددثث مع أأحدد ااألخووةة
ووقلتت لهھ منن مددةة وولمم يیظظهھرر شئ منن أأخووااننا في مؤؤسسة االسحاببووقلتت لهھ منن مددةة وولمم يیظظهھرر شئ منن أأخووااننا في مؤؤسسة االسحابب

جززااكمم هللا خيیررااًجززااكمم هللا خيیررااً

      

»»ااألخيیرةة ااألخيیرةة >>55122 منن  منن 11صفحة صفحة 

االرردد االسرريیعاالرردد االسرريیع

االرسالة:االرسالة:

  ااألحجاممااألحجامماالخطوططاالخطوطط
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االرردد االسرريیعاالرردد االسرريیع

خيیاررااتتخيیاررااتت

إإقتباسس االمشارركة في االردد؟إإقتباسس االمشارركة في االردد؟

ااستخدداامم االووضع االمططوورر  ااضفف االرردد االسرريیع

تعليیماتت االمشارركةتعليیماتت االمشارركة

 إإضافة موااضيیع جديدةة إإضافة موااضيیع جديدةةال تستطيیعال تستطيیع
 االردد على االموااضيیع االردد على االموااضيیعتستطيیعتستطيیع
 إإررفاقق ملفاتت إإررفاقق ملفاتتتستطيیعتستطيیع
 تعديل مشارركاتك تعديل مشارركاتكتستطيیعتستطيیع

BB codeBB code is is  متاحةمتاحة
متاحةمتاحة  ااالبتساماتتااالبتساماتت

متاحةمتاحة  ]]IMGIMGكودد [كودد [
معطلةمعطلة  HTMLHTMLكودد كودد 

ميیثاقق ااألنصاررميیثاقق ااألنصارر

ااالنتقالل االسريع

إإذذهھھھبب    منتدىى بيیاناتت ووإإصدااررااتت مرااسلي االجهھھادد

PMPM  09:3809:38االسـاعة ااآلنن 

ااألعلىااألعلى -  - ااألررشيیفااألررشيیف -  - شبكة أأنصـارر االمجـاهھھھدينشبكة أأنصـارر االمجـاهھھھدين-- ااألنصـــارر
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