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        عطرةرياحين 

عطرةرياحين 

تعليم        تعليم

قـصائد صـوتـية للقـائــد [ صـالـح بـن محمد العـوفـي ] رحمه اهللا 

ـجاهديـنا األبـطال ُـتنا الغـاليـة .. ومّجماعـة أنـصار اإلسالم / إلى أم

اق ثمرة جهادهم !! بقلم//أسد ّالجبهة اإلعالمية/تقدم/ حركة الشباب المجاهدين و سر 
الجهاد2 

 18-6 دولة العراق اإلسالمية /التقرير السابع واألربعون _التاسع و العشرون من خطة 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 614 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
ــر [ الشيخ أبو مصعب الزرقاوي ] َفتَ دْنٌِمـات َفحـَنخبة اإلعالم//تقدم//ص 

  PM 10:50آخر زيارة لك : باألمس كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

>12الصفحة 1 من 2

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة
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 نخبة اإلعالم الجهادي
  

المشاركات: 52 
قام بالدعاء: 0

دعي له 817 مرات في 31 
مشاركات 

 ــر [ الشيخ أبو مصعب الزرقاوي ]َفتَ دْنٌِمـات َفحـَنخبة اإلعالم//تقدم//ص 

الرحيم الرحمن اهللا بسم

 
 
 
 
 
 
 
 

الجهادي اإلعالم نخبة
 
 
 
 
 

تقدم
 
 

 
 
 
 

 ِ ــرَفتَ دْنِ مٌـات َفحـَص
 
 
 

 ]الشيخ أبو مصعب الزرقاوي[ 
 
 

 -رحمه اهللا- 
 
 
 
 
 

***
 
 
 
 
 
 

ٍ  رجل ِدفتر منٌ  صفحات

http://www.al-ekhlaas.net/forum/showthread.php?t=155671

http://www.al-ekhlaas.net/forum/member.php?u=11936


 
 

ً  أحرفا ِالعالم َدفاترَ  مأل
 

ِ بــدمـــه َسـطـَّــرٌ  رجــل
 

ِ والكـرامــةِ  العــزةُ  لغـة
 

والهوان الذل هَمألٍ  قاموس في

 
ِ  للنـور اليـومُ  جِتخرٍ  نور ْنِمٌ  صفحات

 
ِ  األسر ُقيد معصمهاُ  يلفٍ  بـيــد مصعب أبو كتبــها

 
ِ  الدفتــر دفتي أسيرة بقيت أنَ  بعد أيديكم بين اليوم نضعها

 
  ًكامال الدفتر اليوم ننشر- اهللا حفظه -قدامة أبو الشيخِ  بفضل ثم سبحانه اهللاِ  بفضل وهذا

 . حسناتهِ  ميزان في والمجاهدينِ  الجهادِ  نصرة في مايقدمه يجد وأنِ  الجزاء خير عنا يجزيه أن المولى سائلين
 
 

 "الجهادي اإلعالم نخبة في إخوانكم"
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المقدمة 
 
 
 

 إله إال اهللا إن الحمدهللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال

 عبده ورسوله .ًوحده ال شريك له وأشهد أن محمدا

 
أما بعد ..

 
 
 

وا ُولَُق يَْنوا أُكَرْتُ يَْن أُ النَّاسَبِسََحأفإن من سنن اهللا تعالى التي ال تتبدل وال تتحول أن أتباع الرسل ال بد أن يمحصوا ويمتحنوا ليميز اهللا الخبيث من الطيب ، قال تعالى (

 ) .َينِبِاذَْكنَّ الََملَْعَيلَوا وُقَدَ صَينِ الَّذُنَّ اهللاَََّملَْعَيلَ فْمِِهلْبَ قْنِ مَينِنَّا الَّذَتَ فْدََقلَ * وَونَُنتْفُ يَ الْمُهَنَّا وَمَآ

 
 ًكل أمة رسوالفمنذ أن خلق اهللا آدم عليه السالم وجعله في الجنة كان اإلختبار واإلمتحان بالشجرة ثم توالت األزمان واألزمان وقوافل تبعت قوافل وأرسل اهللا في 

 َُلثَ مْمُِكتَْأمَّا يَلَ وَنَّةَْجوا الُلُخَْد تَْن أْمُتْبِسَ حَْمأيدعوهم إلى طريق اهللا المستقيم وكانوا صلوات اهللا وسالمه عليهم يالقون من المحن واإلبتالءات ما ذكره اهللا في كتابة ( 

 اهللاَُّرَْصى نَتَ مُهَعَوا مُنَمَ آَينِالَّذَ وُولُ الرَّسَولَُقتَّى يَوا حُلِْزلُزَ وُالضَّرَّاءَ وُاءَسَْأْب الُمُهْسَّتَ مْمُِكلْبَ قْنِا مَْولَ خَينِالَّذ
ِ

 اهللاََّرَْصنَّ نِ إََال أ
ِ

 ) .ٌيبِرَ ق
حاربين فمن مقتول ومن معذب ومن ملقى في النار ومن مبعود ومطرود ومن مسجون ومن مهدد بالسجن وهذه حال الرسل وأتباعهم وهذا حال أعداء الرسل الم

) .وا ُاعََطتْ اسِِن إْمُِكينِ دْنَ عْمُدُّوكَُرتَّى يَ حْمَُكونُِلاتَقُ يَونُالََز يَالَوالمعاندين قال تعالى ( 
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 ََكلْبَا قَْنلَسَْر أْدَ قْنَ مَنَّةُس ) , وحكم اهللا بان هذه (َوكُجِرْخُ يَْو أَوكُلُتَْق يَْو أَوكُِتبْثُِيوا لُرَفَ كَينِ الَّذَِك بُرُكَْم يِْذإولقد قالوا لسيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم كما اخبر تعالى (

ا َمَى وََرا أَالَّ مِ إْمُيكِرُا أَم ) , هذا هو الواقع الذي مضى والواقع الذي نعيش في كل عصر طواغيت وأعوان ومأل وفي كل عصر من يقول (ًيالِوَْحا تَِننَّتُِس لُدَِج تَالَا وَِنلُسُ رْنِم

نِّي ِ إ ) ، في كل عصر من يصد عن سبيل اهللا ومن يدعوا إلى سبيل الشيطان والطاغوت بكل ما أوتي من قوة المال والبدن والفكر ، همهم الوحيد (ِادَ الرَّشَيلِبَالَّ سِ إْمُيكِدَْهأ

نَّ َونَُكَتل ) ، (ًاِّيلَي مِنْرُجْاهَ وَنَّكَمُجْرََأل ) ، (َينِونُجْسَْم الَنِ مَنَّكَلَعْجََي ألِرْيَا غًَهِل إَتْذَ اتَّخِِنَئ لَالَق ) وسالحهم وعدتهم (َادَسَْف الِضْرَْي األِ فَرِهْظُ يَْن أَْو أْمَُكينِ دَدِّلَبُ يَْن أُافََخأ

 اهللاََّورُوا نُئِفْطُ يَْن أَونُيدِرُي ) ولكن لما كان هذا الدين وهذا التوحيد هو دين اهللا نوره سبحانه وقد قال تعالى ( َينِجَرْخُْم الَنِم
ِ

 َْولَ وُهَورُمَّ نِتُ يَْنالَّ أِ إُى اهللاََّبَْأيَ وْمِهِاهَوْفَِأ ب

 ) التوبة ، ولما كان حاملوا هذا الدين هم رسل اهللا والمؤمنون وقد َونُكِرْشُْم الَهِرَ كَْولَ وِلِّهُ كِى الدِّينَلَ عُهَرِهْظُِيقِّ لَْح الِينِدَى وَدُْهالِ بَُهولُسَ رَلَسَْري أِ الَّذَوُه * َونُرِافَْك الَهِرَك

 )ُادَهْشَْ األُومَُق يَمَْويَا وَْي الدُّنِاةَيَْحي الِوا فُنَمَ آَينِالَّذَا وََنلُسُ رُرُصَْنَننَّا لِإقال تعالى ( 

 
 

 ِدَْع بْنِ مْمُنَّهَدِّلَبَُيلَ وْمَُهى لََضتْي ارِ الَّذُمَُهينِ دْمَُهنَّ لَكِّنَمَُيلَ وْمِِهلْبَ قْنِ مَينِ الَّذََفلَْختْا اسَمَ كِضْرَْي األِ فْمُنَّهَِفلَْختَْسَي لِاتَِحوا الصَّالُلِمَعَ وْمُكْنِوا مُنَمَ آَينِ الَّذُ اهللاََّدَعَووقال تعالى ( 

 أن هؤالء األذالء الصاغرين لن يذلونا ولن يضرونا ولن ً فقد آذنته بالحرب )) علمنا بعد هذا يقيناً) ، وقد قال سبحانه في الحديث القدسي (( من عادي لي ولياا ًنَْم أْمِهِفْوَخ

 ًة عدن وهنيئايكون لهم علينا سبيل وال سلطان وأن من يعش منها فسيرى وعد اهللا وأن من يمت على أيدي الطواغيت وأعوانهم وهو مخلص صابر محتسب فهنيئا له جن

له منازل الشهداء ،،

 
فحملوا لواء وإن ممن سار على طريق المرسلين وأتبع هديهم وسار على نهجهم ومضت عليه سنة اهللا ووقع في اإلبتالء والمحنة والسجن ، أخوة لنا في هذا العصر 

) وصدعوا بالحق في غياهب السجون .ا ًطَطَا شًِذا إَْنلُ قْدََقا لًَهِل إِِهونُ دْنِ مَوُعَْد نَْن لِضْرَْاألَ وِاتَاوَبُّ السَّمَا رَبُّنَرالتوحيد وصدعوا بمعتقدهم ( 

 
ولكن : ـ

 
 على طريق البذل وال يكل وال يمل وال ً أشد مما وجدوا هم وبقى صابراًهناك شريك سار معهم على طريق المحنة واإلبتالء وقاس معهم ووجد من األلم والوجد أحيانا

 يصارع آالم الطريق ويكابد هموم الفكر والشوق .ً مقدماًيتواني في لحظة عن السير ولو كان الجد والتعب واأللم يشده إلى الوراء , ما زال هذا الشريك سائرا

 
كون اللقاء هذا الشريك هو األهل وأخص ( األم واألخت ) فكم يا أختي عانيتي من جراء سجني من أجل ديني ولكن إصبري أيتها األخت الحنون فهناك إن شاء اهللا ي

 .ًالسرمدي عند مليك مقتدر في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

 
 
 

يه .فواهللا إنها أليام قالئل ثم تنقضي ( فالشدة بتراء منقطعة ال دوام لها ) ولكن أختاه ال تنسي العهد الذي بيننا اإلجتماع على دين اهللا والفراق عل

 
 
 
 

 ـؤاديُ ما في فُه َرامَ غُــت َـعَ *** جًختي كـتابـا ُ يا أِ إلـيك ُكتبت
  قلبي *** وثـانـيـه غــرامي و إشـتـياقيَ نـارُـطِّـرَ سُ ما أُوأول 

 *** ورابـعــة متـى يــوم الـتـالقـيُوثالـثــة مـتـى عيـني تـراكـم
 
 
 
 
 
 

وآخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين .

 
 

اخوكم

 
الغريب

 
سجن البلقاء

 
كان الفراغ منه في ( 31/5/1998 )

 
األحد 6 صفر 1419 

 
 

__________________
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ً  كامال الدفتر لتحميل
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وال تنسونا من صالح دعائكم 
 
 
 
 

إخوانكم في 
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نخبة اإلعالم الجهادي
 
 
 

    

 األعضاء 8 قاموا بالدعاء لنخبة اإلعالم الجهادي لمشاركته القيمة هذه

abu hafes ,(اليوم) عاشق  (اليوم), باغي الهدى (اليوم), ابو عبدالغفور (اليوم), ابا اسامه (اليوم), محب اإلرهاب (اليوم), محارب األنصاري
 (اليوم)غبار خيل اهللا (اليوم), األستشهاد

#  2    
  

 PM 08:34 ,اليوم 

 جرح الكرامة
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: ياحبذا الجنة واقترابها .. طيبة وبارد شرابها ..
المشاركات: 1,989 

قام بالدعاء: 163
دعي له 164 مرات في 117 مشاركات 

 بارك اهللا فيكم أخواني في نخبة اإلعالم الجهادي ..
 اسأل اهللا أن يتقبل شيخنا وقرة عيننا األسد الهمام // أبي مصعب الزرقاوي رضي اهللا عنه ..

اللهم آلحقنا بهم في جنات الخلد تحت ظل عرش الرحمن ..

__________________ 
:: قال اهللا تعالى ::

 "ُيلِكَوْ الَمْعِنَ وُّا اهللاَنُبْسَ حْواُالَقَ وًاناَيمِ إْمُهَادَزَ فْمُهْوَشْاخَ فْمُكَ لْواُعَمَ جْدَ قَنَّ النَّاسِ إُ النَّاسُمُهَ لَالَ قَينِ" الَّذ
(آل عمران : 173)

***
::«» باقية بإذن اهللا «»:: 

اق اإلسالميةِولة العرُياد
يـــا ربي قد أكرمتنــي *** باللطـف قد عاملتنـــا
رغم الخطايا والذنوب *** فارحم بجودك ضعفنا

 ***
" التستوحشوا طريق الحق لقلة السائرين فيه "
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#  3    
  

 PM 08:36 ,اليوم 

 بتار األنبار
 

مخلص مميز
 

اإلقامة: في سيارة مفخخة
المشاركات: 881 
قام بالدعاء: 114

دعي له 176 مرات في 105 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم أخواني في نخبة اإلعالم الجهادي ..
 اسأل اهللا أن يتقبل شيخنا وقرة عيننا األسد الهمام // أبي مصعب الزرقاوي رضي اهللا عنه ..

اللهم آلحقنا بهم في جنات الخلد تحت ظل عرش الرحمن ..

__________________ 
يا غارة اهللا ال تبقــي وال تــذري***مـن األعـادي لنـا عيــن وال أثــر 
يا غارة اهللا شدي القوس والوتر***وأرم األعـادي لنـا بالنـار والشرر 

 جميال بأخذ الثـأر من األثــر ًيا غارة اهللا غـيـثـينـا فـإن لنــا***ظنا
 بأيدي البطش والبتر ً عزيزاًيا غارة اهللا خذيهم في منازلهم***أخذا

يا غارة اهللا صبي فـوقهم نقما***من السمـاء بليـل حالـك الغـدر
 
 

"فلن يصدنا عن الحق تثبيط متخاذل، وال عمالة خائن"
أبو عمر البغدادي- حفظه اهللا

    

#  4    
  

 PM 08:40 ,اليوم 

 خادم الجهاد
  

المشاركات: 5,827 
قام بالدعاء: 139

دعي له 189 مرات في 114 
مشاركات 

 ًجزاكم اهللا خيرا
 

ونسأل اهللا أن يتقبل أمير اإلستشهادين أبي مصعب رضي اهللا عنه

__________________ 
الشرف كل الشرف يا اهل الجهاد <> إني اخدمكم بما أقدر عليه

    

#  5    
  

 PM 08:43 ,اليوم 

 محارب األنصاري
 

شخصية المعة
 

اإلقامة: [ بالد الرافدين ]
المشاركات: 1,421 

قام بالدعاء: 278
دعي له 944 مرات في 315 

مشاركات 
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  ..[ الغريب ]رحمك اهللا شيخنـا 
 

 رقاك ُ على فٌفواهللا إن القلب مذبوح
  أنفسنا , إنك نلت ماأحببت من اهللا ِ بهُومانصبر

 
 ك شيخنـا الحبيب ,,ُ درِفلله

 
  اهللا المولى عز وجل أن يجمعنـا بك ..ُونسأل

  اهللا -ُوبـارك اهللا باإلخوة النـاشرين وسـالمنا إلى الشيخ / أبي قدامة - حفظه
__________________ 

 
 
 
 

نهاب ال سودُأ الحرب في نحن

 
السماء في ساميات صقورو

 
 

.~.
 

ى ]َضْرَتِبِّ لَ رَكْيَلِإ ُتْلِجَعَ[ و
 
 

    

#  6    
  

 PM 08:43 ,اليوم 

 أبو جعفر الفلسطيني
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: بالد الشام
المشاركات: 2,938 
قام بالدعاء: 1,088

دعي له 820 مرات في 490 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
اقتباس:

، فهو ً في تلك البالد، فما سمعنا عنه إال خيراًونهنىء األمة بنجاة قاهر الصليب وفارس بالد الشام، شاكر العبسي، نسأل اهللا أن يجعله للجهاد إماما
 صاحب منهج وعزيمة وصدق، أسأل اهللا أن يفتح على يديه.

 
 
 

أمير المؤمنين أبي عمر البغدادي

    

#  7    
  

 PM 08:50 ,اليوم 
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 أسود الشرى
 

شـعلـة اإلخالص
 

المشاركات: 12,709 
قام بالدعاء: 19

دعي له 1,562 مرات في 1,245 
مشاركات 

 جزاكم اهللا خيرا
ورحم اهللا أبا مصعب وتقبله في الشهداء

__________________ 
دعوة عامة للمشاركة في تفعيل  
 شبكة البراق والفردوس الجهاديتين

  ولكم األجر إن شاء اهللا تعالى
  روابط الشبكتين

http://al-boraq.org/index.php 
http://www.al-firdaws.org/vb/ 

 
 
 

    

#  8    
  

 PM 08:53 ,اليوم 

takva.com 
  

المشاركات: 172 
قام بالدعاء: 243

دعي له 313 مرات في 66 
مشاركات 

جزاكم اهللا خيرا

__________________ 
 
:: 

 أرض الجهاد لدىًّ أحلى موطني ... تي وكرامتيّأرض الجهاد معز
 
 

 وأرى الشهادة تستثير مكامنى ...  الفخر يمأل خافقيُإني أحس
 

 - أمتنا مجد نبني ًمعا- 
Ümmetimizin Şerefini Birlikte Binâ Edelim

    

#  9    
  

 PM 08:54 ,اليوم 

elamer73 
 

من كبار الكتاب
 

المشاركات: 2,583 
قام بالدعاء: 868

دعي له 573 مرات في 416 
مشاركات 
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 ًجزاكم اهللا خيرا
 

ونسأل اهللا أن يتقبل أمير اإلستشهادين أبي مصعب رضي اهللا عنه

__________________ 

 سبحان اهللا و بحمده سبحان اهللا العظيم 
 

اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم األحزاب، اهزم الروافض الحاقدين والصليبيين المتصهينيين ، ومن 
 حالفهم .

}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و
    

#  10    
  

 PM 09:01 ,اليوم 

mfares 
 

شخصية المعة
 

المشاركات: 1,581 
قام بالدعاء: 37

دعي له 187 مرات في 137 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم 
 

اللهم تقبل الشيخ أبو مصعب وأجمعنا معه فى جنات النعيم

__________________ 
قال أمير المؤمنين الشيخ أبو عمر البغدادى حفظه اهللا

 
 
 

فيا شباب اإلسالم
 
 
 

ضعوا نصب أعينكم أشالء األطفال وصرخات الثكالى وآهات الشيوخ
 
 

فجروا بركان الغضب احرقوا األرض تحت أقدام اليهود وأعوانهم أبيدوا جيشهم
 
 

دمروا الياتهم أسقطوا طائراتهم واقعدوا لهم كل مرصد اكمنوا لهم فى البيوت واألودية والمنعطفات
 
 

اتخذوا الليل ستارا وحولوا صبحهم نارا
 
 
 

وليكن هتافكم وشعاركم فى المعارك اهللا أكبر دين اهللا الغالب
 

    

#  11    
  

 PM 09:02 ,اليوم 
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 باغي الهدى
 

شـعلـة اإلخالص
 

اإلقامة: عاصمة الخالفة
المشاركات: 7,464 
قام بالدعاء: 1,539

دعي له 1,253 مرات في 852 
مشاركات 

 جزاكم اهللا خيرا
 

 رحم اهللا الشيخ أبو مصعب الزرقاوي وأسكنه فسيح جناته
 

هللا دره وعلى اهللا أجره

__________________ 
..اريَرِْسإ و ريْهَج في ُمَّلَؤُالم ديْصَق" 

 هاُهِّرَطُي ال ٌسْجِر َالمعاصي إنَّ..ِارّالن َمن ينيِجْنُوت وبيُنُذ وُحَْمت ، ًةَِصخال ِسبيله في ًهادةَش..الباري ِالواحد إلـهي نِم بيَلْطَوم
 ِوسَدْرِالف في ٍنْدَع ِاتّجن في ِيمِقُالم ِعيمَّالن َمن ُهَدْنِع وما ، اهللا َوابَث َذلكِب وُجَْروأ..اريّفُك ِمانَْيأ في ُمِالصَّوار ّإال
 على َرَطَخ وال ، ْتَعِمَس ٌنُذُأ وال ، َْتأَر ٌنْيَع ال ما ِعيمّالن َمن ناَول..رةِاآلخ في ُنحن ناُتّوجن..الدُّنيا ُهم تهمّفجن..األعلى

... "ْرََشب ِْبلَق

    

#  12    
  

 PM 09:07 ,اليوم 

abu hafes 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 127 
قام بالدعاء: 91

دعي له 44 مرات في 30 
مشاركات 

 بارك اهللا فيكم أخواني في نخبة اإلعالم الجهادي ..
اسأل اهللا أن يتقبل شيخنا وقرة عيننا األسد الهمام // أبي مصعب الزرقاوي

__________________ 

إخوانكم في
تنظيم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي

 أسود التوحيد في بالد المغرب اإلسالمي

    

#  13    
  

 PM 09:07 ,اليوم 

 عاشق األستشهاد
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 195 
قام بالدعاء: 21

دعي له 42 مرات في 34 
مشاركات 
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 بارك اهللا فيكم أخواني في نخبة اإلعالم الجهادي على جهودكم المباركه..
 اسأل اهللا أن يتقبل شيخنا وقرة عيننا األسد الهمام أبي مصعب الزرقاوي رحمه اهللا

 وأن يآلحقنا به عاجآل ال آجل ..
ويجمعنا به في جنات الخلد تحت ظل عرش الرحمن ..آمين يارب العالمين

__________________ 

أستشهادياها ُفي حياتي مرة لما اليكون ختامموتي أو ليس 
    

#  14    
  

 PM 09:08 ,اليوم 

 غبار خيل اهللا
 

من كبار الكتاب
 

 أقيم في إخالص ستانًاإلقامة: الوطن إسالم و الدولة قرآن _ و تحديدا 
المشاركات: 3,036 
قام بالدعاء: 1,141

دعي له 502 مرات في 260 مشاركات 

  يا إخوةًمهال 
 الملف معطوب

 حتى بعد إزالة الضغط بعد إصالحه ببرنامج إصالح .. كان البرنامج الموجود بداخل ال يعمل !!
 

ما األمر ؟؟

__________________ 
ر ان و روندولة اإلسالم 

 الثبات في مواجهة البالءات
 
 
 

.
 

] شاي على الفحم من مؤسسة السحاب [
.

 
؟ لماذا نحن هنا

    

#  15    
  

 PM 09:14 ,اليوم 

 ابا اسامه
 

من كبار الكتاب
 

اإلقامة: أرض الخالفة
المشاركات: 3,089 

قام بالدعاء: 435
دعي له 291 مرات في 196 

مشاركات 
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__________________ 
 المبادئ هذه تبليغ ألجل الدنيا من ينفرون الذين القليل هذا من وقليل المبادئ هذه يحملون الذين هم قليل...:::* 

 يمكن وال قليل من قليل من قليل فهم والقيم المبادئ هذه أجل من وأرواحهم دماءهم يقدمون الذين الصفوة هذه وقليل
 *:::...وحده الطريق وهذا الطريق هذا عبر إال المجد إلى نصل أن

    

>12الصفحة 1 من 2

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم احفظ الشيخ المجاهد أبو مصعب عبد الودود قاهر الطواغيت من كيد األعداء

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا
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الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟

 
 

قواعد المشاركة 
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.PM 09:49جميع األوقات بتوقيت جزيرة المصطفى صلى اهللا عليه وسلم. الساعة اآلن » 
 

األعلى - شبكة اإلخالص اإلسالمية - االتصال بنا
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