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    وصُرصَان  المَنيُ الب

وصُرصَان  المَنيُالب    

  لةِلسِس        داءَهُش  لةِلسِس
داءَهُش

رىَشُب   El-İhlâs Türkçe Bölümü   رىَشُب

 ░▒▓███►• عبداهللا العجمي يابطل االبطالًوداعا•◄███▓▒░ 

 7-5 دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري لبعض مناطق والية بغداد  

ن من صحوة إبليس في َيّ 5-5 دولة العراق اإلسالمية / القضاء على قائدين ميداني
والية بغداد 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 572 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
`` إدراة التوحش ... أخطر مرحلة ستمر بها األمة``  
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ossama2001 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,602 
قام بالدعاء: 3,197

دعي له 559 مرات في 385 
مشاركات 

 `` إدراة التوحش ... أخطر مرحلة ستمر بها األمة``

 بسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد:
 

نضع لكم اليوم ان شاء اهللا تعالى كتاب قيم بمناسبة نشوب 
الحرب في لبنان وما اعقبه من فوضى في العاصمة بيروت 

 `` إدراة التوحش ... أخطر مرحلة ستمر بها األمة``خاصة والكتاب بعنوان 
وهو من تأليف الشيخ ابي بكر ناجي وفيه الخير الكثير نظرا 
لما سيعقب انهيار المؤسسه االمنية اللبنانية او تقاسمها بين 
الطوائف على كل حال هي مؤسسة ضعيفة تتلقى اوامرها من 
الخارج فال احد في لبنان يملك نفسه انما هي عصابات منظمة 

مرتزقة والآتها هنا وهناك تتالطم بالنيابة عن محريكيها في الخارج 
يعني بيادق تتحرك حسب مصلحة اسيادها. 

 
وهنا ال بد لتوجيه نداء للموحدين في لبنان ان يستغلوا هذه االزمة 
النهم لو اتفقوا سيبدؤا بنا مرة اخرى على غرار معركة نهر البارد 
فال تدعوا الفرصة تفوتكم يا احباب نسال اهللا لكم ولكل المجاهدين 
في االرض التمكين والسداد والتيسير اللهم امين واترككم مع رابط 

 ``التوحيد والجهاد``الكتاب من موقع الجهاد والعلم 
 

http://tawhed.ws/a?i=416 
 

والحمد هللا رب العالمين

__________________ 
 
 

ȿĆȭĆǖĆǤƋȹ ȸƍȵ ȸƍɅĈȩ ƊɄĆǩǠĆȰĆȵ ĆȞĆȼćǿ ĈȷɀƌɆƍǣĆȭ ĆǮĈȀɆĄȥ ĆȶĆȿ ǠĆȽĆȺćǟɀĊȱ ĈȶĆǕ ǠĆȍĆǣǠĆȾćȴĊȥ Ĉȅ ɄĆǤĈȰɆĈǃǟ ĉĈȿ ĆȵĆȑ ǠĆȞćȦćǟɀĊȿ ĆȵĆȅǟ ǠĊǪĆȮĆȹǠćǟɀĊȿ ĆǃǟĉćɅ ćǶĈǣǠƋȎȱǟ ƌǢĈȀĈȸɅĆ{146} 
www.tawhed.ws

    

 العضو التالي يدعوا لossama2001 لمشاركته القيمة هذه

 (اليوم)جيش الزحف

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 

اللهم احفظ الشيخ اسامة بن الدن قاهر األمريكان من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

الرد؟ في اقتباس رسالة

 
 

قواعد المشاركة 

 كتابة مواضيع جديدةتستطيع
 كتابة ردود جديدةتستطيع

 إرفاق مرفقات في مشاركاتكال تستطيع
 تحرير مشاركاتكتستطيع

تعمل رموز المنتدى
تعمل االبتسامات

تعمل رموز الصور
 HTML ال تعملرموز لغة

االنتقال إلى 
 

 
 

.PM 04:32جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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